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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA FINCA SITUADA 
ALS CARRERS C/DELS MARQUESOS DE VILALLONGA, CARRER MARTÍ POL, CAR-
RER DE SANT ROC I CARRER DEL PARE MANUEL CAZADOR. 
 
I. MEMÒRIA 
 
1. Promotor,  Propietari i Redactor 
 
El promotor i propietari del present Pla Especial és: 
 

- Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  
- CIF: P0821800J 
- Representant: Joan Carles Rodríguez, Alcalde. 
- Domicili del promotor: Plaça del Marquès de la Quadra, 1, 08504 Sant Julià de Vi-

latorta, Barcelona 
- Domicili a efectes de notificacions: Avda. Diagonal 538, 3-1, 08006-Barcelona 
- Referència Cadastral: 4218602DG4441N0001HJ  

 4218601DG4441N0001UJ 
 
Redactor del PEU: Batllori&Trepat arquitectes SLP, representat per Marc Trepat Carbonell, 
col·legiat 17892/6. 
 
2. Àmbit de planejament 
 
L’àmbit d’actuació del present Pla Especial Urbanístic comprèn la parcel·la corresponent al 
número 24 del carrer marquesos de Vilallonga i el carrer Pare Manuel Cazador 2. Les adre-
ces que consten són: 
 

- CL MARQUESOS DE VILALLONGA 24 
08504 SANT JULIA DE VILATORTA (BARCELONA) 

- CL PARE MANUEL CAZADOR, DEL 2 
08504 SANT JULIA DE VILATORTA (BARCELONA) 
 

La superfície total de l’àmbit d’actuació en planta és de 3.930 m2 segons cadastre i 3.885 
segons el topogràfic aixecat recentment per a la redacció del present Pla Especial Urba-
nístic. 
 

- Referència cadastral: 4218602DG4441N0001HJ  
 4218601DG4441N0001UJ 
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3. Planejament vigent i antecedents urbanístics 
 
El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 15 de novembre 
de 2010 atorgà a la finca situada al carrer Pare Manuel Cazador, 2 la qualificació urbanís-
tica EQs - hd (sistema d’equipaments, sanitari assistencial / Habitatge dotacional) 
 
Als sols d’equipament, els hi és d’aplicació l’article 84, 85 i 86 que diu: 
 
A l’article 85 veiem que ens situem en un sistema EQs, Sanitari Assistencial: Hospitals, 
centres extra-hospitalaris, residències per a la gent gran, geriàtrics, centres de dia, etc 
 
En el punt 3 aclareix que els equipaments existents, qualificats com a tal pel POUM, resta-
ran afectats al destí que tinguin en el moment de l’aprovació del pla. Per procedir al canvi 
de l’ús de l’equipament dins dels admesos en aquest tipus de sòl, es requerirà l’elaboració 
d’un Pla Especial de la zona de què es tracti. 
 
A l’article 86 podem comprovar que els equipaments Es (sanitari-assistencial) té unes con-
dicions d’edificació de 1,2 m2 sostre / m2 sòl. 
 
Arribats a aquest punt, s’ha decidit redactar el present Pla Especial Urbanístic per tal de 
crear les condicions per poder construir una residència assistida que és un ús extremada-
ment necessari com es demostrarà més endavant tan qualitativament com quantitativa-
ment. 
 
 
4. Objecte del Pla. 
 
L’objecte del present Pla Especial Urbanístic és l’Ordenació volumètrica dins de l’àmbit 
determinat per la finca situada entre el número 24 del carrer marquesos de Vilallonga i el 
carrer Pare Manuel Cazador 2 
 
 
5. Estat actual. 
 
La finca és ara mateix un casal d’avis i un centre de dia i es proposa un centre geriàtric on 
ara mateix hi ha un camp de futbol i uns vestuaris i connectar-lo a aquest centre de dia, 
s’adjunten fotografies al present PEU al plànol I.02-I.03. 
 
4.1. Dades de l’entorn. 
 
La finca està envoltada per una banda de edificis d’habitatges qualificats amb E, l’hotel Mas 
Albareda en clau F i una zona d’equipaments esportius en clau EQe que obren les vistes 
del possible edifici geriàtric. 
 
4.2. Dades del solar o parcel·la 
 
Ens trobem amb una parcel·la ocupada per un casal d’avis i un centre de dia que es man-
tindran i una pista poliesportiva amb vestuaris que es demoliran per donar pas a la residèn-
cia per a gent gran. La parcel·la topogràficament és gairebé plana, amb 1 metre de dife-
rència entre els dos punts, s’adjunta plànol topogràfic a la zona d’informació. 
 

 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA FINCA SITUADA ALS CARRERS C/DELS MARQUESOS DE VILALLONGA, CARRER MARTÍ POL, 
CARRER DE SANT ROC I CARRER DEL PARE MANUEL CAZADOR– SANT JULIÀ DE VILATORTA 

-5- 
 

 
6. Justificació del nou ús 
 
L’increment de l’esperança de vida i el progressiu envelliment de la població han provocat 
que cada vegada hi hagi més necessitat de crear places residencials per a persones grans 
amb certes dependències. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) aconsella que cada 
població disposi d’un 5% de places per atendre persones grans en la seva diversitat de 
situacions en relació al nombre de persones més grans de 65 anys. Es evident que si 
aquesta població de majors de 65 anys augmenta, serà necessari un increment significatiu 
de les places residencials per a la seva atenció. 
 
Actualment Osona és una zona amb dèficit de places residencials per a gent gran. És per 
aquest motiu que el sector està experimentant un fort creixement pel que fa a dotar a la 
societat dels recursos residencials i assistencials necessaris per a atendre a les persones 
grans. La realitat és que fa temps que no es creen places públiques noves en l’àmbit de 
l’atenció a les persones grans, més enllà de la concertació de places privades donada la 
urgència que hi ha. 
 
 
6.1. Justificació quantitativa del nou ús 
 
Per a justificar numèricament la conveniència de la redacció d’aquest Pla Especial i la ne-
cessitat de que el tipus d’equipament sigui sanitari assistencial, hem de combinar les places 
residencial autoritzades a Osona i les necessitats d’aquest 5% de la població més gran de 
65 anys segons el consell de la OMS en relació al nombre estimat de places necessàries. 
 
El nombre actual de places en les diferents residències assistides per a gent gran autorit-
zades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
a Osona són: 
 

 
El total de places residencials per a gent gran en residència assistida a Osona és de 1.262 
places, segons la informació obtinguda del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments So-
cials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 



 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA FINCA SITUADA ALS CARRERS C/DELS MARQUESOS DE VILALLONGA, CARRER MARTÍ POL, 
CARRER DE SANT ROC I CARRER DEL PARE MANUEL CAZADOR– SANT JULIÀ DE VILATORTA 

-6- 
 

 
 
Com ja he esmentat, la OMS considera que les ciutats ha de disposar d’un 5% del nombre 
de persones més grans de 65 anys en places residencials. La població de persones més 
grans de 65 anys a Osona és de 28.747 segons informació obtinguda a INDESCAT per 
l’any 2019 que és la darrera dada que es coneix. 
 

 
 
 
 
La conclusió és que Barcelona té un dèficit de 175 places de Residència Assistida per a 
Gent Gran que representa un dèficit d’un 13,17%: 
 
Places segons recomanació de la OMS: 5% x 28.747 =  ............ 1.437 places 
Places actuals a Osona segons RESES ..................................... 1.262 places 
Places necessàries per a acomplir els objectius de la OMS ........... 175 places 
 
És per tot plegat que considerem justificat, doncs, la creació d’un nou centre residencial de 
qualitat per atendre a les persones grans en situació de dependència. Per tant, la residència 
que es proposa de construir és del tipus assistit.  
 
Si tenim en compte que aquesta residència que es proposa tardarà uns 4 anys pel cap baix 
per ser una realitat entre la tramitació del present Pla Especial, el temps de concessió de 
la llicència d’obres i la seva construcció i posta en marxa, i per altra banda tenim en compte 
progressiu envelliment de la població, els motius quantitatius tenen una tendència a créixer 
de forma significativa. 
 
Les estimacions actuals que es fan en relació al envelliment de la població a Espanya diu 
que el 2050 (d’aquí 30 anys) la població de més de 80 anys és duplicarà, i que la de majors 
de 100 anys es multiplicarà per 10. Si ara som deficitaris, imagineu que ens pot passar en 
el futur relativament proper.  
 
 
6.2. Justificació qualitativa del nou ús: El model d’Atenció Centrada en la Persona 

El model que es proposa d’equipament residencial per a gent gran s’inspira en els models 
nòrdics de distribució per unitats de convivència ajustant la seva implementació a la capa-
citat econòmica de la nostra societat així com també pel que fa a les diferències culturals. 
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L’Atenció Centrada en la Persona és la metodologia que tot el sector residencial per a gent 
gran està implementant en la gestió dels seus centres. La ACP tracta de posar al centre de 
tot a la persona, fugint de qualsevol sistema basat en un reglament de règim interior igua-
litari per a tots els residents. Es tracta, en definitiva, de que les persones puguin seguir fent 
la vida que feien un cop hagin decidit establir la seva residència en un equipament especi-
alitzat per a la seva atenció. 
 
Aquest respecte per la persona fa que l’arquitectura hagi de replantejar molts dels aspectes 
a partir dels quals es fa el projecte. 
  
 
6.3. Perquè proposar el model d’Atenció Centrada en la Persona 

Una de les qüestions que hem de tenir en compte també els arquitectes és quin és l’objectiu 
del nostre projecte. Entenem que el nostre treball tracta de tres aspectes generals: 

- Aspecte artístic, la arquitectura és un art que ha de desenvolupar-se mitjançant 
conceptes com el volum, la llum, el contrast, les textures...la sensibilitat. 

- Aspecte tècnic, conceptes com la sostenibilitat, el consum d’energia, l’estructura 
han de ser resolts en el projecte; i per últim, 

- Aspecte social, és a dir, el motiu pel qual estem creant l’edifici: les persones. 

Per tant, entenem que sense un coneixement de les necessitats de les persones que han 
de viure a l’edifici, és difícil decidir quina estètica i quina tecnologia és la més adequada 
per a la seva definició. Aquestes persones que hem de conèixer, són els residents en pri-
mer lloc i també els treballadors, així com els visitants i les famílies. 
 
Les persones grans que habitualment viuen en una residència assistida, solen se persones 
que tenen algun tipus de situació de dependència. Tot i que aquesta sigui lleugera, cal tenir 
present que totes les persones, siguin vàlides, amb dependència lleugera o més severa, 
han de poder viure la seva vellesa de forma activa, i com ells vulguin. Ara be, les persones 
que hem de tenir més en compte, són les que pateixen una dependència més severa, que, 
habitualment, ve acompanyada d’algun tipus de demència que les fa tenir moltes dificultats 
per entendre el que els esta passant al seu voltant, i, per una altra banda, també els provoca 
grans dificultats per poder expressar el que no són capaços d’entendre. Si ens posem en 
una situació com la que acabo de descriure, és fàcil d’entendre que, si ens trobem en uni-
tats molt grans amb moltes persones en aquesta situació, el nostre estat d’ansietat, de 
depressió i d’estrès seria molt alt i difícil de contenir. 
 
A aquesta situació hem d’afegir que l’ingrés en una residència, sigui pel motiu que sigui, 
sol ser un canvi en la vida d’una persona moltes vegades no voluntari, encara que si per 
necessitat i consentit, que genera d’entrada una sensació difícil de suportar. 
 
El model ACP, entès com aquell que permet que cada una de les persones ateses pugui 
seguir amb el ritme de vida habitual, és el que ajuda a aquestes persones a ser més esta-
bles i a gaudir de la vida en espais agradables però al mateix temps fàcils d’assimilar. Es 
tracta, en definitiva, de saber què desitgen fer i què poder fer per davant del que no poden 
fer o entendre. Es tracta de conciliar un envelliment actiu que permeti a les persones desen-
volupar-se tot i les seves dependències i/o discapacitats amb un tracta personalitzat, però 
no necessàriament individualitzat. 
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És evident que uns espais que promouen aquesta sensació de seguretat i tranquil·litat fan 
que el treball dels assistents sigui més fàcil. I la felicitat dels residents i assistents, fa que 
els familiars visquin la situació amb molta més alegria i serenitat. 
 
 
6.4. Principals característiques de l’edifici per implementar de forma eficient l’ACP. 

Si observem alguns exemples de països nòrdics, dels quals neix l’ACP, veurem que es 
tracta d’edificis molt diferents als que tenim al nostre país. Les seves principals caracterís-
tiques són: 
 

- Imatge més domèstica 
- Eliminen, en la mesura del possible, la imatge institucional. 
- Residències distribuïdes en unitats de convivència estanques e independents molt 

més petites. 
- Habitacions concebudes com autèntics habitatges més grans i individuals. 
- Espais més petits on les persones puguin trobar la tranquil·litat i el confort neces-

sari. 

És una evidència que no tots aquest aspectes es poden aconseguir amb les condicions 
econòmiques que tenim a Catalunya, però si hem pensat que ens podem acostar al con-
cepte a partir de la creació d’edificis suficientment flexibles com per poder acceptar el model 
dintre d’una sostenibilitat econòmica raonable.  
 
Com es podrà veure als plànols NO vinculants de proposta arquitectònica de l’edifici, pro-
posem una distribució de 4 unitats de convivència de 16 persones situades 2 a cada una 
de les plantes i una cinquena unitat a la planta tercera de 18 persones. Aquesta distribució 
permet la gestió del centre en unitats més petites del que és habitual, concebudes com a 
habitatges separats del conjunt de la residències, tot i que permeten una gestió conjunta 
totes les unitats. 
 
 
7. Objectius urbanístics i conveniència de la redacció d’un pla 
 
El present Pla Especial té com a objecte i finalitat l’ordenació volumètrica per a la qual cosa 
caldrà enderrocar l’edificació existent i construir el nou edifici. 
 
Com ja s’esmenta i justificat, el tipus d’equipament que es proposa és el de Sanitari Assis-
tencial per tal de poder edificar una nova residència assistida per a gent gran. Les residèn-
cies assistides per a gent gran són un dels equipament que estan dins de la Cartera de 
Serveis Socials de Catalunya i el seu objectiu és el de facilitar un entorn residencial, amb 
caràcter permanent o temporal, i l’assistència integral a les activitats de la vida diària per a 
persones gran amb dependències. 
 
 
La redacció del Pla Especial Urbanístic ve determinada per l’article 67 de la TRLUC i pels 
articles del Pla General de Sant Julià de Vilatorta en els seus articles del 84 al 87 
 
A l’article 67, Plans Especials Urbanístics de la TRLUC en el seu punt d) es poden redactar 
per tal de fixar el tipus d’equipament i la titularitat del mateix. 
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A l’article 86 del Pla General de Sant Julià de Vilatorta, es fixa que l’edificabilitat màxima 
per a equipaments del tipus sanitari assistencial es de 1,2 m2s/m2s 
 
Per tant, el present PEU és redacta per la necessitat de fixar una ordenació volumètrica, 
confirmar el tipus d’equipament que es vol desenvolupar que és el Sanitari Assistencial (tal 
com ja preveu el POUM aprovat definitivament l’any 2010) i mantenir la titularitat pública 
de l’equipament. 
 
En aquest sentit, el present Pla Especial, fonamentalment, el que proposa és fixar una 
ordenació volumètrica per tal d’aprofitar el màxim l’edificabilitat potencial que atorga al con-
junt de la illa per tal de que aquesta ordenació permeti la construcció d’una residència as-
sistida per a gent gran distribuïda de tal forma per a que es pugui implementar l’atenció 
centrada en la persona de la forma més eficient possible. 
 
 
8. Descripció i justificació de la proposta en funció dels objectius 
 
L’objectiu del present Pla Especial Urbanístic és l’ordenació volumètrica de l’equipament 
per poder construir una nova residència assistida per a gent gran. 
 
La topografia de l’àmbit es majoritàriament plana. L’ordenació volumètrica de la residència 
es disposarà en 4 nivells, un en base planta baixa, dues plantes pis i una planta àtic més 
reduïda.  
 
La distribució de les diferents unitats de convivència es fa dues a dues per plantes, per tant, 
disposa de dues plantes pis amb dues unitats de convivència cada una, el que en total fan 
4 unitats de convivència de 16 persones cada una i una unitat extraordinària en planta àtic 
de 18 persones.  
 
Per tant, la residència conté, 5 unitats de convivència per a 16 i 18 persones amb un total 
de 82 residents. 
 
Al nivell d’accés que és el nivell PB, hi ha a la part central el vestíbul principal des d’on es 
pot anar a cada una de les dues ales de l’edifici que conformen la residència. A la planta 
baixa trobem la següent distribució: 
 

- Àrea de recepció  
- Àrea de administració i direcció 
- Àrea de serveis al resident (serveis mèdic, perruqueria, podologia) 
- Àrea de serveis d’Hosteleria (cuina, bugaderia magatzems) 
- Àrea de personal (vestidors, sala de descans) 
- Àrea de magatzems i instal·lacions 
- Àrea de bar-biblioteca 
- Àrea de activitats i convivència 
- Àrea de fisioteràpia. 
- Àrea de visites. 
- Àrea de sala polivalent 1 
- Àrea de sala polivalent 2 
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9. Determinacions urbanístiques que es contemplen per tal d’assolir els objectius. 
 
El paràmetres urbanístics que es proposen en el present Pla Especial Urbanístic per a 
assolir els objectius parteixen de les normes aplicables a la qualificació urbanística EQ s-
hd. Aquest paràmetres són: 
 

- Tipus: Sanitari Assistencial 
- Tipus d’ordenació: Segons volumetria específica En aquest sentit, el present PEU 

proposa uns gàlibs màxim de situació de l’edificació. 
- Edificabilitat: màxima de 1,2 m2s/m2s aplicat sobre l’àmbit de planejament. La nova 

residència podrà tenir una edificabilitat màxima de 3.843,30 m2 i més el centre de 
dia i el casal d’avis (818,70 m2) conformen l’edificabilitat total de l’àmbit que és de 
4.662,00 m2 (3.885,00 m2s x 1,2 m2s/m2s)  

- L’alçada reguladora màxima es defineix segons els gàlibs que s’estableixen en els 
plànols d’ordenació en secció podent arribar a PB+3PP. L’altura màxima serà de 11 
m per al zona de planta baixa més dues plantes pis, i de 14 m per a la zona de 
pantà baixa i 3 plantes pis. En Aquest sentit cal tenir present que per a la construcció 
d’una residència assistida per a gent gran, en requereixen unes condicions d’altures 
de plantes superior que per a habitatges degut el gran nombre d’instal·lacions es 
necessiten. 

- Ocupació: Serà del 50% de la superfície de sol tenint en compte la totalitat de l’àm-
bit. La ocupació total per tant pot ser de 1942,50 m2 entre la nova residència i els 
edificis existents de centre de dia i casal d’avis. La ocupació que pot tenir la resi-
dència serà com a màxim de 1942,50 m2 – 818,70 = 1.123,80 m2. 

- Separacions a llindars: L’edificació queda definida pels gàlibs en planta dels plànols 
d’ordenació, però es fixa una separació mínima al edificis existents de 5 m, excepte 
la zona que es permet situar una unió física entre la nova residència i en centre de 
dia. 

 
 
10. Justificació legal de l’instrument de planejament, amb referència a la normativa 

aplicada. 
 
El Pla Especial Urbanístic per a la ordenació volumètrica, definició de l’ús de la finca i la 
titularitat pública de l’equipament, s’ha redactat d’acord amb l’ordenament vigent de Cata-
lunya en matèria d’urbanística, més concretament el DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012 del 22 de febrer (art.67.1) que diu: 
 

Article 67. Plans especials urbanístics de desenvolupament 
1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament 
urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per 
a assolir les finalitats següents: 
- a) La protecció del medi rural i del medi natural. 
- b) La protecció de béns catalogats. 
- c) El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de 
protecció. 
- d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el 
planejament urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament 
comunitari i la titularitat pública o privada. 
- e) El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics. 
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- f) L’ordenació del subsol, si no és objecte d’una altra figura de planejament urbanístic 
derivat. 
- g) La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què 
fan referència els articles 47.3 i 50. 
- h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 
47.4. 
- i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparca-
ment de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla 
d’ordenació urbanística municipal. 
- j) La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals. 
- k) Qualsevol altra finalitat anàloga. 

 
El contingut del present Pla Especial s’ajusta igualment a les premisses establertes per la 
normativa vigent sobre les finques objecte d’aquest projecte. 
 
Els Plans Especials tenen l’objecte d’ordenar àmbits concrets (totals o parcials) de sòl urbà 
en desenvolupament del POUM i suplir o completar la manca d’ordenació detallada que 
l’article 58 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya imposa al planejament gene-
ral. La seva regulació bàsica es troba a l’article 67.1 d) i 69, en relació amb el 116.3 del 
TRLUC, en virtut del qual els sistemes urbanístics previstos en el Planejament general po-
den ser desenvolupats i executats mitjançant un pla especial. 
 
La documentació de que es composa, el pla especial compta amb les determinacions prò-
pies de la seva naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades, reflectides 
en els documents següents: 
 

- I. Memòria 
- II. Normativa 
- III. Gestió 
- IV. Avaluació econòmica 
- V. Pla d’Etapes 
- VI. Programa funcional de l’equipament  
- VII. Aspectes ambientals relacionats amb l’edifici 
- VIII. Plànols  

 Plànols d’informació 
 Reportatge fotogràfic 
 Plànols d’ordenació 
 Avantprojecte no vinculant  

- Annex 1: Informe ambiental 
- Annex 2: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

 
La proposta arquitectònica és la construir un edifici destinat a Residència Assistida i Centre 
de Dia per a gent gran proposant un edifici segons volumetria específica. 
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II. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
Art 1. Objecte i àmbit del Pla 
 

1. Constitueix l’objecte del present Pla Especial la Ordenació Volumètrica, per a la 
construcció d’una residència assistida per a gent gran a la finca de propietat muni-
cipal situada entre els carrers dels Marquesos de Vilallonga, Martí i Pol, Sant Roc i 
Pare Manuel Cazador de Sant Julià de Vilatorta. 

2. La present normativa es d’aplicació per al solar abans descrit que tenen la qualifi-
cació urbanística EQ S-hd. L’àmbit té una superfície total de sòl de 3.930 m2 segons 
figura a la fitxa cadastral i 3.885,00 segons el topogràfic aixecat per a la redacció 
del present PEU. 

 
Art. 2 Marc Legal 
 

1. El Pla Especial urbanístic que ens ocupa s’ha redactat d’acord amb l’ordenament 
vigent de Catalunya en matèria urbanística: DL 1/2010 del 2 d’agost, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant  TRLU), amb les modifi-
cacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del TRLU i 
la Llei 2/2014,d el 27 de Gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic 

2. En tot element no previst explícitament en els articles següents i en els plànols d’or-
denació d’aquest PEU, es contempla el que es disposa per les Normes Urbanísti-
ques del POUM de Sant julià de Vilatorta. 

 
Art. 3 Contingut documental 
 
El contingut documental d’aquest Pla Especial consta de la següent documentació: 
 

I. Memòria 
II. Normativa 
III. Gestió 
IV. Avaluació econòmica 
V. Pla d’Etapes 
VI. Programa funcional de l’equipament  
VII. Aspectes ambientals relacionats amb l’edifici 
VIII. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
IX. Plànols  

 Plànols d’informació 
 Reportatge fotogràfic 
 Plànols d’ordenació 
 Avantprojecte no vinculant  

 
Art. 4 Vinculació normativa 
 
Tenen caràcter normatiu: 

- La present normativa 
 
Art. 5 Interpretació 
 

1. Són d’aplicació els criteris d’interpretació establers a l’article 10 del text refós de la 
Llei d’urbanisme. En la interpretació de les determinacions que s’expressen 
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gràficament en els plànols d’ordenació, tindran preferència aquells en que la defini-
ció de les determinacions sigui més concreta. 

2. Si es produeix una contradicció entre diverses determinacions, la interpretació es 
farà en coherència amb els objectius i plantejaments que hagin estat explicitats. 
 

Art. 6 Qualificació del sòl 
 

La finca objecte del present Pla Especial està qualificada amb la clau EQ S-hd, sistema de 
dotació i equipament comunitari del tipus sanitari assistencial. Aquest Pla Especial no mo-
difica la qualificació del sòl, ni tampoc el tipus d’equipament ni la titularitat pública del ma-
teix. 
 
Art. 7. Condicions de l’edificació 
 
Aquest article complementa els plànols d’ordenació que tenen caràcter normatiu. 
 

1. Tipus: El tipus d’equipament serà el de Sanitari Assistencial. 
2. Titularitat: La titularitat serà pública. 
3. Perfil regulador: El que s’indica en els plànols d’ordenació del present Pla Especial 

Urbanístic. El perfil regulador permet una ocupació màxim del 50% del sòl. 
- Volumetria especifica flexible.  
- Altura reguladora: Segons els perfils reguladors de la ordenació que com a màxim 

serà de 11 m per a la part d’edifici de planta baixa més dues plantes pis, i de 14 m 
per a la part d’edifici de planta baixa més 3 plantes pis. 

4. Nombre màxim de plantes: PB + 3 PP. 
- Índex d’edificabilitat màxim: 1,2 m2s/m2s. La nova residència podrà tenir una edifi-

cabilitat màxima de 3.843,30 m2 i més el centre de dia i el casal d’avis (818,70 m2) 
conformen l’edificabilitat total de l’àmbit que és de 4.662,00 m2 (3.885,00 m2s x 1,2 
m2s/m2s)  

- Separacions a llindars: L’edificació queda definida pels gàlibs en planta dels plànols 
d’ordenació, però es fixa una separació mínima al edificis existents de 5 m, excepte 
la zona que es permet situar una unió física entre la nova residència i en centre de 
dia. 

5. Cobertes: Les cobertes podran seran planes. Per sobre de la coberta es podran 
ubicar els badalots dels ascensors i de les sortides. Els ascensors podran tenir sor-
tida a la coberta si aquestes són d’ús pels residents. Les cobertes podran ser en-
jardinades. Per sobre de la coberta, a banda dels badalots, es permetran ubicar les 
instal·lacions que podran estar dins de badalots específics i les que quedin a la 
intempèrie, podran ser amagades amb tancaments lleugers perimetrals. Els bada-
lots computaran a efectes d’edificabilitat però no dins de l’altura reguladora màxima. 
Les cobertes que es destinin de forma enjardinada per a ús dels residents podran 
disposar de pèrgoles i umbracles. 

 
III. GESTIÓ 
 
Es tracta d’un Pla Especial d’Ordenació volumètrica. No es preveu cessions, ni urbanitza-
ció, per tant la gestió serà d’execució directe mitjançant la corresponent llicència d’obres. 
La gestió serà pública i es podrà desenvolupar com el consistori consideri oportú. Aquesta 
gestió podrà ser mitjançant la gestió directa mitjançant concurs públic del projecte i poste-
riorment de la obra o per gestió indirecte, mitjançant concurs d’adjudicació pública del sòl 
per a la construcció i posterior gestió de la residència a una empresa de reconegut prestigi. 
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IV. AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
L’obra és pública. 
 
El valor d’aquest Pla Especial és el mateix que el valor del projecte de edificació de la 
residència que segons l’estimació de pressupost feta en base a l’avantprojecte no vinculant 
redactat és de 3.722.265,36 euros. 
 
No es preveu cap urbanització a mantenir per part del municipi, i per tractar-se un projecte 
d’iniciativa pública preval la necessitat social de la construcció de l’equipament per davant 
dels costos econòmics derivats de la seva construcció i manteniment. 
 
Pel que fa a la viabilitat econòmica de l’equipament està fora de tot dubte perquè la dimen-
sió del mateix en un àmbit de necessitat com s’ha demostrat en la justificació quantitativa 
del projecte, afegit al model que es proposa per unitats de convivència no ofereixen dubtes 
pel que fa la futura ocupació del centre, el que garanteix la seva pròpia viabilitat amb els 
preus públics establerts per l’administració catalana.  
 
V. PLA D’ETAPES 
 
Es proposa una única etapa que serà la construcció de l’edifici que es proposa en el present 
Pla Especial. El termini de construcció s’estima en 20 mesos un cop concedida la precep-
tiva llicència d’obres, per a la qual cosa es preveu una etapa de 4 anys per tenir l’edifici en 
funcionament un cop aprovat el present Pla Especial Urbanístic. 
 
VI. PROGRAMA FUNCIONAL DE L’EQUIPAMENT 
 
L’objectiu final del planejament derivat és la construcció d’una residència assistida per a 
gent gran. Com ja s’ha explicat en les diferents justificacions, el model que es proposa és 
la distribució per unitats de convivència, el que fa que la dimensió final de l’equipament 
sigui independent de la qualitat de serveis, perquè la mida màxima de la unitat prevista és 
de 18 persones i de mitjana 16 persones. 
 
Per tant, el programa funcional es basa en la distribució d’aquestes 5 unitats de convivència 
situades en 3 plantes diferents dos a dos menys la tercera, per tal de aconseguir una gestió 
conjunta de les unitats. Les unitats estan constituïdes per una zona de nit amb habitacions 
dobles i individuals cada una amb el seu bany, un espai de convivència distribuït en men-
jador amb cuina domèstica i sala d’estar, serveis higiènics de caràcter comú, un lavabo 
assistit i alguns magatzems petits de planta. S’ha prioritzat un nombre màxim de habitaci-
ons individuals fins el 75%, restant l’altre 25% de les places distribuïdes en habitacions 
dobles. 
 
A banda de les 5 unitats de convivència, a la planta d’accés situada al nivell 1, hi ha totes 
les zones comunes i de serveis. Aquestes zones comunes estan distribuïdes per una zona 
de recepció que es preveu amb molta transparència sobre el jardí que queda a la part 
posterior. En la mateixa planta hi ha l’àrea d’administració i gestió de la residència compo-
sada per diferents despatxos per als professional, la direcció, el treballador social, l’àrea 
d’atenció al residents, amb els despatxos de metge, infermeria, podologia i perruqueria, la 
zona de fisioteràpia i de la sala polivalent. Finalment també hi ha l’àrea de serveis, amb la 
cuina, la bugaderia, els vestidors i al sala de descans de personal, zones de magatzem i 
per a les instal·lacions. 
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Les unitats de convivència estan distribuïdes de la següent manera: 
 

 
 
Aquest programa general podrà ser ajustat en funció del projecte amb el que es demani la 
preceptiva llicència d’obres.  
 
Cal aclarir que el projecte no vinculant que s’ha proposat per tal de justificar l’ordenació 
volumètrica no té perquè ser el que es desenvolupi definitivament. Els plànols d’ordenació 
que es proposen en el present Pla Especial Urbanístic ha considerat uns marges suficients 
per a poder proposar altres projectes diferents al no vinculant que s’adjunta. 
 
El projecte es situa en una illa en la que també hi ha un centre de dia i un casal per a la 
gent gran. La interacció entre els 3 diferents equipaments generarà sens cap mena de 
dubtes un gran sinèrgia per a la atenció de les persones grans de Sant Julià. Es per aquest 
motiu que es proposa una unió entre la nova residència i el centre de dia per tal d’aprofitar 
comunament els diferents espais entre ambdós edificis. 
 
Per altra banda, i donada la situació en la que es troba el món en aquests moments degut 
a la pandèmia de la Covid19 s’han previst alguns aspectes que creiem que milloren les 
prestacions de l’edifici pel que fa a fer-lo més resistent a patir infeccions que puguin perju-
dicar a les persones que viuran en ell. L’objectiu a aconseguir és triple: 

- Que el centre estigui el més protegit i que sigui capaç de evitar l’entrada de virus. 
Atenció expressa als diferents accessos necessaris. 

- Que en cas de que entri el virus, aquest no s’estengui als residents. 
- I, finalment, en cas que s’hagi estès, que la residència sigui capaç de sectoritzar-se 

per tal de dotar d’espais de vida a les persones que hagin patit la infecció. Això 
s’aconsegueix amb la distribució per unitats de convivència. 

 
Així, en aquest avantprojecte no vinculant s’han pensat les següents aspectes: 
 

- Entrada independent de la residència respecte del centre de dia. 
- Entrada de servei independent de la entrada principal, per tal que tots els proveïdors 

i treballadors puguin accedir i desinfectar-se abans de entrar a prestar el seus ser-
veis. 

- Possibilitat d’accedir al despatx del treballador social que és la persona que habitu-
alment rep als familiars i els informa del que passa amb la seva persona gran des 
de l’exterior per no haver d’entrar dins de la residència amb possibles virus. 

IND DOBLES IND DOBLES
P1 12 2 12 2
P2 12 2 12 2
P3 14 2
TOTAL 38 6 24 4

HAB % PLACES %
TOTAL IND 62 86,11% 62 75,61%
TOTAL DOB 10 13,89% 20 24,39%
TOTAL 72 82

Distribució de les habitacions per unitats de convivència
UC1/3 /5 UC2/4

Plantes
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- També es previu que es pugui sectoritzar part del bar biblioteca com a sala de visi-
tes amb accés des de l’exterior amb protecció de mampares per tal que les perso-
nes gran puguin veure als seus familiars en cas de tenir una certa infecció al interior 
de la residencia. 

 
Les superfícies construïdes total de l’àmbit tenint en compte les construccions del casal i el 
centre de dia existents són les següents: 
 

 
 
La superfície total proposada al present avantprojecte no vinculant en relació a l’edificabili-
tat prevista en el present Pla Especial Urbanístic és la següent: 
 
Edificabilitat total prevista segons el PEU: 4.662 m2 > 4.639,70 m2  

ENTITATS su (m2) Existent
PB 975,00    818,70                
P1 1.084,00 
P2 1.084,00 
P3 678,00    

3.821,00 818,70                
TOTAL 4.639,70              

SUPERFICIES CONSTRUIDES
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Els quadres de superfícies útils del projecte no vinculant són:      
 

 
 
  

ENTITATS su (m2) ENTITATS su útil (m2) ENTITATS su útil (m2) ENTITATS su útil (m2) ENTITATS su útil (m2) ENTITATS su útil (m2)
LOBBY 73,70      HABITACIO 1 13,60        HABITACIO 15 13,60        HABITACIO 1 13,60        HABITACIO 15 13,60        HABITACIO 1 13,60        
ADMINISTRACIÓ 1 12,20      HABITACIO 2 13,60        HABITACIO 16 13,60        HABITACIO 2 13,60        HABITACIO 16 13,60        HABITACIO 2 13,60        
ADMINISTRACIÓ 2 12,20      HABITACIO 3 13,60        HABITACIO 17 13,60        HABITACIO 3 13,60        HABITACIO 17 13,60        HABITACIO 3 13,60        
ADMINISTRACIÓ 3 12,60      HABITACIO 4 20,60        HABITACIO 18 13,60        HABITACIO 4 20,60        HABITACIO 18 13,60        HABITACIO 4 13,60        
ADMINISTRACIÓ 4 12,60      HABITACIO 5 20,60        HABITACIO 19 13,60        HABITACIO 5 20,60        HABITACIO 19 13,60        HABITACIO 5 13,60        
PAS 67,20      HABITACIO 6 13,60        HABITACIO 20 13,60        HABITACIO 6 13,60        HABITACIO 20 13,60        HABITACIO 6 13,60        
BIBLIOTECA - BAR 61,40      HABITACIO 7 13,60        HABITACIO 21 13,60        HABITACIO 7 13,60        HABITACIO 21 13,60        HABITACIO 7 20,60        
ESCALA 2 14,40      HABITACIO 8 13,60        HABITACIO 22 13,60        HABITACIO 8 13,60        HABITACIO 22 13,60        HABITACIO 8 20,60        
MAGATZEM 2 8,80       HABITACIO 9 13,60        HABITACIO 23 13,60        HABITACIO 9 13,60        HABITACIO 23 13,60        HABITACIO 9 13,60        
SALA POLIVALENT 1 77,80      HABITACIO 10 13,60        HABITACIO 24 20,60        HABITACIO 10 13,60        HABITACIO 24 20,60        HABITACIO 10 13,60        
SALA POLIVALENT 2 71,80      HABITACIO 11 13,60        HABITACIO 25 20,60        HABITACIO 11 13,60        HABITACIO 25 20,60        HABITACIO 11 13,60        
BANY S.POL 6,60       HABITACIO 12 13,60        HABITACIO 26 13,60        HABITACIO 12 13,60        HABITACIO 26 13,60        HABITACIO 12 13,60        
PAS 75,00      HABITACIO 13 13,60        HABITACIO 27 13,60        HABITACIO 13 13,60        HABITACIO 27 13,60        HABITACIO 13 13,60        
BANY 3,30       HABITACIO 14 13,60        HABITACIO 28 13,60        HABITACIO 14 13,60        HABITACIO 28 13,60        HABITACIO 14 13,60        
BANY 3,30       BANY 1 3,80          BANY 15 3,80          BANY 1 3,80          BANY 15 3,80          HABITACIO 15 13,60        
BANY 3,30       BANY 2 3,80          BANY 16 3,80          BANY 2 3,80          BANY 16 3,80          HABITACIO 16 13,60        
CUINA 84,20      BANY 3 3,80          BANY 17 3,80          BANY 3 3,80          BANY 17 3,80          BANY 1 3,80          
ASCENSORS 9,90       BANY 4 3,80          BANY 18 3,80          BANY 4 3,80          BANY 18 3,80          BANY 2 3,80          
PAS 29,60      BANY 5 3,80          BANY 19 3,80          BANY 5 3,80          BANY 19 3,80          BANY 3 3,80          
VESTIDOR H 23,00      BANY 6 3,80          BANY 20 3,80          BANY 6 3,80          BANY 20 3,80          BANY 4 3,80          
VESTIDOR D 30,20      BANY 7 3,80          BANY 21 3,80          BANY 7 3,80          BANY 21 3,80          BANY 5 3,80          
BUGADERIA 40,80      BANY 8 3,80          BANY 22 3,80          BANY 8 3,80          BANY 22 3,80          BANY 6 3,80          
VISITES 20,10      BANY 9 3,80          BANY 23 3,80          BANY 9 3,80          BANY 23 3,80          BANY 7 3,80          
METGE I FARMÀCIA 19,80      BANY 10 3,80          BANY 24 3,80          BANY 10 3,80          BANY 24 3,80          BANY 8 3,80          
INFERMERIA 17,10      BANY 11 3,80          BANY 25 3,80          BANY 11 3,80          BANY 25 3,80          BANY 9 3,80          
FISIOTERAPIA 65,60      BANY 12 3,80          BANY 26 3,80          BANY 12 3,80          BANY 26 3,80          BANY 10 3,80          
ESCALA 1 16,40      BANY 13 3,80          BANY 27 3,80          BANY 13 3,80          BANY 27 3,80          BANY 11 3,80          
ESCALA 3 14,40      BANY 14 3,80          BANY 28 3,80          BANY 14 3,80          BANY 28 3,80          BANY 12 3,80          

PAS 1 71,50        PAS 2 70,00        PAS 1 71,50        PAS 2 70,00        BANY 13 3,80          
SALA MENJAR 1 91,40        SALA MENJAR 2 81,90        SALA MENJAR 1 91,40        SALA MENJAR 2 81,90        BANY 14 3,80          
ESCALA 2 14,40        ESCALA 3 14,40        ESCALA 2 14,40        ESCALA 3 14,40        BANY 15 3,80          
BANY ASSISTIT 1 5,20          BANY ASSISTIT 2 5,20          BANY ASSISTIT 1 5,20          BANY ASSISTIT 2 5,20          BANY 16 3,80          
BANY P1 3,20          BANY P2 3,10          BANY P1 3,20          BANY P2 3,10          PAS 1 126,00       
BANY P1 3,20          BANY P2 3,20          BANY P1 3,20          BANY P2 3,20          SALA MENJAR 1 98,10        
MAGATZEM 9,30          MAGATZEM 8,60          MAGATZEM 9,30          MAGATZEM 8,60          BANY P2 6,40          

MAGATZEM 6,90          
BANY ASSISTIT 1 5,20          
Total útil 535,00       

25,90        25,90        VESTIBUL 18,00        
16,40        16,40        ESCALA 1 16,40        
7,10          7,10          ESCALA 3 14,40        
9,90          9,90          ASCENSORS 9,90          

59,30        59,30        Total útil 58,70        
T Útil planta baixa 887,30    959,10       959,10       T útil plana 3 593,70       
T Const. Planta baixa 975,00    1.084,00    1.084,00    T Const. Planta 3 678,00       

455,80       Total útil 444,00       Total útil 455,80       

PLANTA 3

Total útil
Total superfície útil planta 2
Total superfície construida planta 2

Unitat de convivència 5

Espais comuns
Total útil 444,00       

Espais comuns
VESTIBUL
ESCALA 1
CONTROL
ASCENSORS

PLANTA 1PLANTA BAIXA PLANTA 2
Unitat de convivència 3 Unitat de convivència 4

Espais comuns

Unitat de convivència 1 Unitat de convivència 2

Total superfície útil planta 1
Total superfície construida planta 1

VESTIBUL
ESCALA 1
CONTROL
ASCENSORS
Total útil

Total útil
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Compliment de la normativa sectorial Decret 205/2015. 
 
DECRET - 205/2015 - RESIDÈNCIA Sant Julià de Vilatorta  
Annex 1 
Condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials 
–1 Emplaçament     
1.1  Els establiments han d’estar emplaçats en in-
drets salubres i considerats no perillosos per a la 
integritat física de les persones usuàries. Han d’es-
tar ubicats preferentment en nuclis urbans i els 
que no siguin en un nucli urbà, hauran de comp-
tar amb transport públic o mitjà de transport faci-
litat pel centre que els connecti amb el nucli més 
proper. 

L'emplaçament està situat al nucli urbà de 
Sant Julià de Vilatorta i es considera salubre ACOMPLEIX 

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. 

El projecte s'ajustarà a les normes d'acces-
sibilitat vigents. CTE-DB-SUA i Codi d'Acces-
sibilitat de Catalunya 

ACOMPLEIX 

1.2  Els establiments han d'ocupar la totalitat d'un 
edifici o, si en són una part, han d’estar comple-
tament independitzats de la resta; en aquest se-
gon cas, les seves dependències han de consti-
tuir una unitat i han d'estar comunicades entre si 
mitjançant espais comuns propis. 

Tot l'edifici té ús de residència i es comunica 
de forma annexa al Casal d’avis i Centre de 
Dia 

ACOMPLEIX 

Els establiments han de disposar d’un accés des 
de la via pública que reuneixi les condicions 
d’accessibilitat que estableix la normativa vigent. 

L'accés es realitza a nivell de carrer pel car-
rer del Pare Manuel Cazador, 2 ACOMPLEIX 

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’edi-
fici. 

Tot l'edifici té el mateix ús ACOMPLEIX 

–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 comple-
mentàries del Departament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya que regulen les condicions 
de seguretat en cas d’incendi en centres residen-
cials i centres d’atenció diürna per a persones 
amb dependència i en centres residencials per a 
menors tutelats. 

En el projecte de construcció es justificarà 
l'acompliment de les normes vigents en ma-
tèria de contra incendis com són el CTE-DB-
SI i les Instruccions del Departament de l'In-
terior de la Generalitat de Catalunya en es-
pecial la SP-111, en la separata correspo-
nent. 

ACOMPLEIX 

2.2  Els accessos, els espais comunitaris i les esca-
les han d’estar ben il·luminats i ser visibles, sense 
que hi hagi punts cecs. 

El accessos són des de la via pública amb 
gran finestreres, els espais comuns són tots 
exteriors i les escales s'il·luminen de forma 
natural. 

ACOMPLEIX 

L'accés als establiments s'ha de fer mitjançant un 
espai públic o un espai comú. 

L'accés es realitza a nivell de carrer pel car-
rer del Pare Manuel Cazador, 2 ACOMPLEIX 

L’establiment no pot servir com a accés obligat a 
qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del ma-
teix establiment o comunitari. 

L'edifici serà d'ús exclusiu i no serveis d’ac-
cés per a cap altre ús. ACOMPLEIX 

2.3  Els espais d'accés a l’establiment han de reu-
nir les condicions següents:     

a)  L’accés principal ha de tenir una amplada mí-
nima de 0,90 m lliures per a establiments residen-
cials i de 0,80 m per a la resta d’establiments. 

L'accés disposarà de portes automàtiques 
d'amplada superior a 100 cm. ACOMPLEIX 

b)  Han de tenir un sistema elèctric d'il·luminació 
de manera que, quan es transiti per les zones co-
munes, quedin il·luminades. 

Les zones comuns disposen d'il·luminació 
elèctrica suficient amb enceses per sensor 
de presència. 

ACOMPLEIX 

2.4  La superfície dels vestíbuls ha d’estar en rela-
ció amb la capacitat d’aforament dels establi-
ments i ser suficient per evitar que es produeixin 
aglomeracions. 

El vestíbul disposa d'una superfície suficient 
per la capacitat del centre. Hi ha un hall 
amb recepció i una sala continua davant de 
la zona de direcció i administrativa.. 

ACOMPLEIX 
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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’edifica-
ció. 

El projecte justificarà l'acompliment de les 
normes vigents contra incendis en especial 
el CTE-DB-SI i les Instruccions del Departa-
ment de l'Interior al seu respecte, en espe-
cial la SP111, en l'apartat corresponent i a la 
separata contra incendis que es redactarà 

ACOMPLEIX 

El nombre mínim de sortides per a locals amb su-
perfície superior a 100 m2 i ús habitual de perma-
nència de més de 50 persones ha de ser conside-
rat suficient en supòsit d’incendi pel Codi tècnic 
d’edificació. 

L'edifici disposarà de 3 sortides indepen-
dents en planta baixa  ACOMPLEIX 

Els itineraris d'evacuació han d’estar ben senyalit-
zats i en tot moment lliures d'obstacles i es prohi-
beix deixar mercaderies o qualsevol objecte a 
prop de les portes. 

Durant la gestió del centre les sortides hau-
ran de romandre lliures d’obstacles. ACOMPLEIX 

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 automà-
tic. 

El sistema que haurà de preveure el pro-
jecte garantirà que les sortides seran de fà-
cil accionament i quedaran totalment des-
bloquejades en cas d’incendi. 

ACOMPLEIX 

Si hi ha escales a l'accés o a l'interior de l'establi-
ment, cal que compleixin els requisits que marca 
la normativa sobre condicions d’accessibilitat. 

Les escales acompleixen els requisits que 
indica la normativa vigent en matèria de 
accessibilitat, en concret el CTE-DB-SUA i el 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya actual. 
Tots els graons tenen una estesa de 30 cm i 
un frontal de 16, i les tramades estan disse-
nyades per acomplir el requeriments del DB-
SUA. 

ACOMPLEIX 

–3 Característiques generals de l'edificació     
3.1  La construcció ha de complir els requisits se-
güents:     

a)  Ser sòlida. Serà obra nova  ACOMPLEIX 
b)  No ha de traspuar humitat. Serà obra nova ACOMPLEIX 
c)  Ha d’estar protegida contra les inclemències 
tèrmiques, hídriques i acústiques. Serà obra nova ACOMPLEIX 

d)  Ser capaç de suportar amb seguretat les so-
brecàrregues fixades per la normativa vigent, d'a-
cord amb els usos a què, en cada cas, es desti-
nen les dependències. 

Serà obra nova ACOMPLEIX 

e)  Reunir unes condicions d’accessibilitat i funci-
onalitat adequades perquè els seus usuaris pu-
guin utilitzar –i els professionals puguin prestar– tots 
els serveis que s’hi ofereixen. 

El projecte garantirà que les escales acom-
pliran els requisits que indica la normativa 
vigent en matèria de accessibilitat, en con-
cret el CTE-DB-SUA i el Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya 

ACOMPLEIX 

3.1  L'alçada lliure sobre la superfície útil de les pe-
ces 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 dormito-
ris. 

L'altura mínima de les sales i els dormitoris 
serà de 2,50. ACOMPLEIX 

Els materials emprats en la construcció, l’equipa-
ment i la decoració dels establiments no han 
d'implicar risc d'incendi. 

Els materials de la construcció, l'equipament 
i la decoració acompliran les normes vi-
gents contra incendis en especial el CTE-DB-
SI i les Instruccions del Departament de l'In-
terior al seu respecte, en especial la SP111 

ACOMPLEIX 

–4 Instal·lacions i serveis complementaris     
4.1  Evacuació d'aigües.     
Els establiments han de disposar d'un sistema d'e-
vacuació d'aigües residuals que: Si, a la claveguera pública ACOMPLEIX 

a)  Estigui en bon estat. Es obra nova ACOMPLEIX 
b) Connecti amb tot l'equip que el requereixi. Si ACOMPLEIX 
c)  Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic. Si ACOMPLEIX 
d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de 
clavegueres,  

Claveguera pública ACOMPLEIX 
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e)  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 nor-
mativa municipal i del departament competent 
en matèria d’habitatge de la Generalitat de Ca-
talunya. 

Si 

ACOMPLEIX 

4.2  Instal·lació d'aigua.     
Els establiments han de tenir una instal·lació d'ai-
gua corrent que: Obra nova ACOMPLEIX 

a)  Estigui en bon estat. Si ACOMPLEIX 
b)  Connecti, amb pressió suficient, amb tot l'e-
quip que la requereixi. Subministrat per companyia d'aigües ACOMPLEIX 

c)  Si el subministrament és per captació pròpia o 
per aforament, cal que disposi d'un dipòsit de re-
serva amb capacitat mínima suficient per a un 
dia de consum. Les banyeres, dutxes i piques ren-
tamans 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. 

Si, en cas necessari.  ACOMPLEIX 

4.3  Instal·lació elèctrica.     
Els establiments han de disposar d'instal·lació 
elèctrica que:     

a)  Estigui en bon estat. Obra nova ACOMPLEIX 
a)  Acrediti les legalitzacions corresponents del 
departament de la Generalitat de Catalunya 
competent, en el moment de la posada en fun-
cionament, així com en el futur les posteriors revi-
sions. 

Segons REBT ACOMPLEIX 

a)  Disposi de circuits independents. Segons REBT ACOMPLEIX 
b)  Tingui els mecanismes d’endoll amb suficients 
garanties de seguretat. Segons REBT ACOMPLEIX 

c)  No impliqui un risc per a les persones ni pertor-
bacions en el funcionament d’altres instal·laci-
ons. 

Segons REBT ACOMPLEIX 

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 es-
tances de l’establiment. 

Es preveu que l'edifici disposarà de sistemes 
de climatització amb energies renovables 
com l'aerotèrmia,  

ACOMPLEIX 

A l’estiu cal garantir que la temperatura ambient 
del centre no sigui superior a 27ºC. Si   
En els centres de dia ocupacionals i en els serveis 
prelaborals la temperatura ambient ha d’estar 
compresa entre 18 i 27ºC. 

Si ACOMPLEIX 

Els establiments han d’acreditar les legalitzacions 
corresponents, així com posteriorment les revisi-
ons periòdiques obligatòries per normativa del 
departament competent. 

S'hauran de legalització les instal·lacions 
prèviament a la posta en marxa de l'edifici ACOMPLEIX 

Els elements de calefacció cal que tinguin pro-
tectors per evitar cremades o molèsties per con-
tacte directe o prolongat. 

No hi haurà radiadors. ACOMPLEIX 

Les calderes de calefacció han d’estar instal·la-
des en locals ventilats més grans de 16 m3 i no 
s’admeten en sales, dormitoris i banys. 

Si, a coberta ACOMPLEIX 

No s’admeten sistemes de calefacció no centra-
litzada de combustió o incandescent que pugui 
resultar tòxica o perillosa per als usuaris. 

Sistema centralitzat ACOMPLEIX 

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 

Prèviament a la posta en marxa de l'edifici 
caldrà disposar del Pla d'Emergència i d'Au-
toprotecció 

ACOMPLEIX 
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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 matè-
ria de prevenció contra incendis i les Instruccions 
tècniques complementàries del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya de con-
dicions de seguretat en cas d’incendi en centres 
residencials i centres d’atenció diürna per a per-
sones amb dependència i en centres residencials 
per a menors tutelats. 

El pla d'emergència i d’autoprotecció haurà 
de acomplir la normativa vigent i s'haurà de 
redactar abans de la posta en marxa de l'e-
difici. 

ACOMPLEIX 

4.5.2  Si l'itinerari d'evacuació inclou portes anti-
pànic, aquestes poden romandre habitualment 
tancades per als usuaris sempre que:     
a)  Ho requereixin les característiques, la segure-
tat o el control de les persones usuàries ateses i el 
tipus de servei que es presta. 

Es proposa un sistema de desbloqueig auto-
matitzat per alarma. ACOMPLEIX 

b)  Hi hagi un sistema de desbloqueig automàtic 
de les portes antipànic que s’activi en cas 
d’emergència. 

Es proposa un sistema de desbloqueig auto-
matitzat per alarma. ACOMPLEIX 

S'ha d’exposar en lloc visible un resum de les ac-
cions que cal fer en cas d’incendi o de qualsevol 
altra emergència. 

Prèviament a la posta en marxa ACOMPLEIX 

4.5.3  Els establiments han de disposar d’enllume-
nat d’emergència, en recorreguts i sortides, i d'ex-
tintors homologats col·locats en un lloc visible i 
degudament senyalitzats, segons el que estableix 
el Codi tècnic d’edificació. 

El projecte justifica l'acompliment de les 
normes vigents contra incendis en especial 
el CTE-DB-SI i les Instruccions del Departa-
ment de l'Interior al seu respecte, en espe-
cial la SP111, veure els plànols contra incen-
dis 

ACOMPLEIX 

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.  

Si   

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'ai-
gua. 

Si ACOMPLEIX 

Han de tenir l’ús exclusiu com a serveis higiènics. Si ACOMPLEIX 
No es permet la dotació d’abocador de neteja 
dins dels espais dels serveis higiènics.  Si   

Han de disposar dels complements necessaris: mi-
ralls, prestatgeries, armaris, etc. Si   

Han de comptar amb el sistema de renovació 
d’aire especificat en el Codi tècnic d’edificació.  Si ACOMPLEIX 

Han d’estar prou il·luminats. Si   
Han de permetre l’obertura des de fora dels ser-
veis higiènics, sempre preservant la intimitat de la 
persona. 

Si ACOMPLEIX 

 Han de tenir sistemes d'avís adequats a les ca-
racterístiques de la persona usuària. Si   

4.6.2  Els inodors i dutxes no han de comunicar di-
rectament amb sales, menjadors ni cuines. Si   

La comunicació entre les estances i les cambres 
higièniques ha de fer-se per l'interior de l'establi-
ment i amb recorregut horitzontal. 

Si ACOMPLEIX 

4.7  Serveis de cuina.     
4.7.1  Als establiments residencials les instal·laci-
ons de cuina han de complir els requisits següents:     
a)  L’espai de la cuina ha de tenir ventilació di-
recta a l’exterior o mitjançant un conducte en el 
qual s'activi mecànicament la ventilació. 

Si ACOMPLEIX 

b)  Terra i parets han d’estar revestits de material 
ceràmic o altres materials homologats. Si ACOMPLEIX 
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c)  La cuina ha de quedar convenientment tan-
cada en aquells establiments on la tipologia dels 
seus usuaris així ho aconselli. 

Si ACOMPLEIX 

d)  S’ha de disposar d'espai d'emmagatzematge 
de queviures en un indret sec. Si ACOMPLEIX 

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. 

La superfície de la cuina i els seus magat-
zems es superior als 80 m2  ACOMPLEIX 

f) S’ha de disposar de les instal·lacions suficients 
que permetin cuinar per tal de satisfer les neces-
sitats alimentàries dels usuaris. 

Si ACOMPLEIX 

En tot cas, les instal·lacions de cuina han de reunir 
les condicions que estableix la normativa vigent 
del Departament de Salut. 

Si ACOMPLEIX 

4.7.2  Pel que fa als serveis socials que es presten 
en pisos, les instal·lacions de cuina han de complir 
únicament la normativa d’habitabilitat vigent. 

No es el cas No es el cas 

4.8  Serveis de bugaderia.   ACOMPLEIX 
4.8.1  Els establiments residencials que disposin de 
servei de bugaderia prestat pel mateix establi-
ment 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. 

La bugaderia prevista als plànols es un local 
exclusiu i preveu la possibilitat de disposar 
de la maquinària suficient per la capacitat 
del centre. 

ACOMPLEIX 

4.8.2  L’establiment residencial ha de tenir espais 
d’emmagatzemament de roba bruta i neta inde-
pendents. 

Al projecte no vinculant es pot veure que la 
bugaderia disposarà d'espais diferenciats 
per a roba bruta i roba neta. 

ACOMPLEIX 

En els establiments residencials de més de 25 pla-
ces, 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. 

Al projecte  d'execució es justifica la reno-
vació d'aire de la bugaderia que és un local 
exclusiu.  

ACOMPLEIX 

4.8.3  Pel que fa als serveis socials que es prestin 
en pisos, la instal·lació de l’equip de rentat de 
roba ha de complir únicament la normativa d’ha-
bitabilitat vigent. 

  No és el cas 

4.9  Servei sanitari.     
En tots els establiments de serveis socials hi ha 
d’haver una farmaciola.   ACOMPLEIX 

En el cas d’establiments residencials i centres 
d’acolliment diürn, cal un lloc de emmagatze-
matge de la medicació tancat amb clau, i els 
medicaments que necessitin conservar-se en un 
lloc fred han de ser en una nevera independent. 

Al projecte no vinculant es pot comprovar 
que hi ha espai d'infermeria i farmàcia on 
disposar la medicació de forma segura. 

ACOMPLEIX 

4.10    Equipament.     
4.10.1    Tots els establiments han de tenir l’equi-
pament necessari per a la prestació adequada 
del servei d’acord amb les característiques de les 
persones usuàries ateses. Formen part de l’equi-
pament el mobiliari, els electrodomèstics, els apa-
rells d’informàtica o de comunicació, el para-
ment de la llar, el material fungible d’higiene bà-
sica, l’equipament clínic i els ajuts tècnics. 

Abans de l'inici de l'activitat s'haurà d'equi-
par el centre amb el mobiliari adient per a 
prestar el servei de forma correcta. 

ACOMPLEIX 

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 sufi-
cient per a les persones que en necessiten. 

Abans de l'inici de l'activitat l'operador del 
centre equiparà les grues que consideri ne-
cessàries. 

ACOMPLEIX 

4.11  Manteniment.     
Tots els establiments estan obligats a mantenir en 
bon estat d’ús l’edifici i les seves instal·lacions tèc-
niques, així com l’equipament mobiliari, el para-
ment de la llar, l’equipament clínic i els ajuts tèc-
nics. 

No és el cas   

4.12  Magatzem.     
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En els establiments residencials cal un espai espe-
cífic 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. 

Al projecte no vinculant es pot comprovar 
que hi ha espais d’emmagatzemament de 
grues i altres eines necessàries. 

ACOMPLEIX 

4.13  Neteja.     
Tots els establiments han de tenir un espai o ar-
mari tancat amb clau destinat a l’emmagatze-
matge exclusiu dels productes de neteja. 

Al projecte es pot comprovar que hi ha una 
cambra de neteja a cada unitat de convi-
vència. 

ACOMPLEIX 

–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 es-
pecífica, es determina segons els espais que els 
componen i que s'especifiquen en aquest annex. 

  no és el cas 

5.1.2  Acolliment residencial.     
L’ocupació màxima per a establiments residenci-
als de capacitat inferior a 25 residents queda de-
terminada per la fórmula: 

  no és el cas 

Nombre de persones residents = n. Superfície útil 
en m2 = 16 + 10 n.   no és el cas 

L’ocupació màxima per a establiments residenci-
als de capacitat superior a 25 residents queda 
determinada a raó d’una persona cada 20 m2 
útils. 

L'edifici te una superfície útil sobre rasant de 
3389.3m2 que entre 20 m2/resident dona un 
total de 169.465 residents > als 82 previstos. 
Ràtio de 41.33 m2-útil/persona 

ACOMPLEIX 

5.2  Determinació d'espais.     
5.2.1  Espais destinats a despatxos, a atenció indi-
vidualitzada o a activitats similars:     

L’espai mínim de les zones de treball ha de ser de 
6 m2 amb ventilació i il·luminació suficients.  No es el caso 

no és el cas 

Han d’estar dotats com a mínim d’una cambra 
higiènica accessible.   

5.2.2 Espais d'atenció diürna per a persones amb 
discapacitat   

5.2.2.1  Els espais d’atenció especialitzada per a 
persones amb discapacitat han de disposar d’es-
pai a raó de 4 m2 per persona atesa. 

No es el caso 

Han de tenir ventilació i il·luminació natural di-
recta 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 me-
tres d’alçada respecte al paviment. 

  

Es poden admetre sistemes alternatius de ventila-
ció mecànica. No es el cas 

Han d’estar dotats d’un inodor i un rentamans per 
cada 12 places o fracció, i d’una dutxa per cada 
24 places o fracció. 

No es el cas 

Hi ha d’haver com a mínim d’una cambra higiè-
nica accessible amb dutxa. No es el cas 

Quan es tracti de serveis destinats a persones 
amb discapacitat física, tots el elements (inodors, 
rentamans i dutxes) han de ser accessibles. 

No es el cas 

5.2.2.2  Els espais ocupacionals, prelaborals, les 
àrees d'orientació professional o d’activitats simi-
lars han de disposar d’espai a raó de 4 m2 per 
persona, amb il·luminació i ventilació directes. 

No es el cas 

Es poden admetre, però, sistemes de ventilació 
mecànica. No es el cas 

Han d’estar dotats d'un inodor i un rentamans per 
cada 20 places o fracció, i una dutxa per cada 
30 places o fracció. 

No es el cas 

Hauran de disposar com a mínim d’una cambra 
higiènica accessible amb dutxa. No es el cas 
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Quan es tracti de serveis destinats a persones 
amb discapacitat física, tots el elements (inodors, 
rentamans i dutxes) han de ser accessibles. 

No es el cas 

5.2.3  Espais destinats a serveis de tipologia centre 
obert o serveis amb activitats similars:   No es el cas 

Les sales d’activitats disposaran de 3 m2 per per-
sona amb il·luminació i ventilació directes.   

Es poden admetre sistemes de ventilació mecà-
nica.   

Han d’estar dotats d’una cambra higiènica amb 
un rentamans i un inodor per cada 20 places o 
fracció i una dutxa cada 30 places o fracció.  

No es el cas 

Com a mínim, hi ha una cambra higiènica acces-
sible. No es el cas 

Cuando es tracti de serveis destinats a persones 
amb discaoacitat física, tots els elements (ino-
dors, rentamans i dutxes) hauran de ser accessi-
bles 

No es el cas 

5.2.3 Espais destinats a serveis de tipologia centre 
obert o serveis amb activitats similars: No es el cas 
Les sales d'activitats disposaran de 3 m2 per per-
sona amb il·luminaicó i ventilació directes. No es el cas 

Es podrà admetre sistemes de ventilació mecà-
nica. No es el cas 

Estaran dotats d'una cambra higiència amb un 
rentamns i un inodor per cada 20 places o frac-
ció. Com a mínim una cmabra higiènica serà ac-
cessible. 

No es el cas 

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 di-
recta 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 me-
tres d’alçada respecte al paviment. 

Tot els espais de convivència disposen de 
ventilació i il·luminació natural al exterior 
amb finestres i balconeres de superfície su-
ficient entre 0,80 i 1,90 m 

ACOMPLEIX 

Es poden admetre sistemes alternatius de ventila-
ció mecànica. Disposen de climatització ACOMPLEIX 

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. 

Superfície total dels espais de convivència 
de totes las plantes es de 444.7 m2 el que 
representa una ràtio de 5.42m2 per resident 
> 3 m2/resident, 

ACOMPLEIX 

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. 

L’edifici està annexat a un Casal d’Avis i un 
Centre de Dia, a part hi ha espais a la pròpia 
residència per al seu ús. 

ACOMPLEIX 

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. 

L’edifici estarà estructurat en 5 unitats de 
convivència, 2 a cada planta i 1 sola al àtic. 
Cada unitat de convivència disposa del 
seva pròpia sala d'estar i menjador. Les uni-
tats tenen una capacitat de 16 places i la de 
l’àtic de 18 persones. 

ACOMPLEIX 

Els espais d’activitats i convivència han de comp-
tar amb una cambra higiènica accessible (renta-
mans, inodor i dutxa) situada a prop d’aquests es-
pais. 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’ha-
ver una cambra higiènica accessible amb un ren-
tamans, un inodor i una dutxa per cada 15 places 
o fracció. 

Cada espai de convivència disposa de dos 
lavabos complets y adaptats ACOMPLEIX 

Els espais d’activitats de centre de dia indepen-
dents per a gent gran han de complir la norma-
tiva específica que els regula. 

No es el cas   
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5.2.5  Espais dormitori.     
5.2.5.1  Requisits de caire general:     
a)  És un espai específic per a aquest fi que ga-
ranteix la privacitat de l’usuari. Si ACOMPLEIX 

b)  No és de pas obligat a cap altra dependència 
o servei o instal·lació. Si ACOMPLEIX 

c) L’obertura de la porta d’accés no interfereix 
amb altres portes interiors del dormitori. Si ACOMPLEIX 

d)  Si hi ha finestres batents, aquestes no podran 
obrir-se per sobre els llits. Si ACOMPLEIX 

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. 

No hi ha radiadors   

f) Si hi ha cobertes inclinades, el valor mitjà de l’al-
çada dels dormitoris no ha de ser inferior a 2,50 m, 
en tota la seva superfície habitable. 

No hi ha cobertes inclinades   

g)   Han de tenir ventilació i il·luminació natural di-
recta 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 me-
tres d’alçada respecte al paviment. 

Tot els dormitoris disposen de ventilació i 
il·luminació natural en mida suficient entre 
0,80 i 1,90 m. 

ACOMPLEIX 

Aquestes obertures han d’estar dotades d'ele-
ments que regulin l'entrada de llum exterior, per-
metin la visió de l’exterior i preservin la intimitat de 
les persones usuàries. 

Es col·locaran dobles cortines per aquesta 
finalitat ACOMPLEIX 

h)  S'accepta la ventilació a un pati interior si reu-
neix les condicions següents: No es el cas 

no és el cas 

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’afe-
geixi a les tres plantes d’altura de pati. 

No es el cas 

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 mí-
nima de 2/3 de la superfície del pati. 

No es el cas 

h.3)  La caixa d’escala i ascensor no s’admet 
com a pati de ventilació de dormitoris. No es el cas 

S’ha de complir la normativa vigent sobre condi-
cions tèrmiques, hídriques i acústiques dels edificis 
d’acord amb el Codi tècnic d’edificació i altra 
normativa d’obligat compliment. 

Si, el projecte d'execució es justificarà el 
compliment de les normes vigent en matè-
ria de condicions tèrmiques, hídriques i 
acústiques 

ACOMPLEIX 

La superfície mínima d’aquests espais no pot ser 
inferior al que disposa la normativa d’habitabili-
tat. 

No es el cas No es el cas 

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 ac-
cedir fàcilment als articles d’ús personal i quotidià 
i endreçar-los. 

Les portes son de 90 cm. ACOMPLEIX 

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. 

Si ACOMPLEIX 

Llits adaptables a les diferents posicions anatòmi-
ques, amb la possibilitat d’acoblar-hi baranes 
que compleixin la normativa vigent. 

Si ACOMPLEIX 

Tauleta de nit amb un endoll doble i punt de llum 
individual accessible des del llit, com a mínim. Cal Si ACOMPLEIX 
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respectar un espai lliure a un costat i als peus de 
cada llit de 80 cm. 
Hi ha d’haver elements que permetin la persona-
lització del dormitori. Així mateix, segons les ca-
racterístiques de l’usuari, hi ha d’haver d’una bu-
taca confortable. 

Si ACOMPLEIX 

Dormitoris numerats o identificats. Si ACOMPLEIX 
Els dormitoris dobles han de tenir elements de se-
paració entre els llits que garanteixin la privacitat 
quan calgui rebre assistència. 

Si ACOMPLEIX 

Sistema d’avís individual lluminós i/o acústic, simi-
lar per a cada llit i connectat a un quadre de re-
gistre de control o a altres sistemes. Ha de ser de 
fàcil accés per als usuaris. 

Si   

B Superfícies: Si ACOMPLEIX 

a)  Dormitori individual: 8 m2. L’habitació individual més petita té una su-
perfície de 13,60 m2 ACOMPLEIX 

b)  Dormitori doble: 12 m2 . L’habitació doble més petita té una superfí-
cie de 20,60 m2 ACOMPLEIX 

Els dormitoris dobles han de disposar d’elements 
de separació entre llits d’una alçada mínima de 
2 metres, per garantir la intimitat. 

Si ACOMPLEIX 

Els establiments han de disposar d’un dormitori in-
dividual per cada 10 dormitoris dobles i, per a ca-
pacitats inferiors a 10 dormitoris, n’hi ha d’haver 
com a mínim un d’individual. 

Hi ha un total de 82 dormitoris dels que 62 
son individuals (75,60% > 10%) ACOMPLEIX 

No es permeten dormitoris de més de 2 llits. Si ACOMPLEIX 
En els edificis de nova construcció, el 50% dels 
dormitoris han de ser accessibles. El 100% de dormitoris seran accessibles ACOMPLEIX 

En els establiments existents que siguin objecte 
d’ampliacions o reformes integrals, han de fer-se 
accessibles el 50% dels nous dormitoris. 

No és el cas ACOMPLEIX 

En cas de dormitoris sense servei higiènic, s’ha de 
garantir una dotació mínima d’un lavabo i un in-
odor per cada cinc llits o fracció i una dutxa per 
cada 10 llits o fracció. 

Cada habitació té el seu propi bany ACOMPLEIX 

En els centres residencials, a cada planta, una de 
cada cinc unitats o fracció de cambres higièni-
ques i de dutxes, cas que es trobin separades, 
han de ser accessibles. 

El 100% de las càmeres  higièniques son ac-
cessibles ACOMPLEIX 

Com a mínim, per cada 30 places o fracció hi ha 
d’haver una cambra higiènica ha d’estar dimen-
sionada per a l’ús de lliteres o grues. 

Si, hi ha un bany assistit a cada unitat que 
són inferiors a 30 places cada una ACOMPLEIX 

5.2.5.3  Dormitoris en centres residencials per a 
persones amb discapacitat.  

ACOMPLEIX 

Han de complir les condicions que determina la 
normativa reguladora dels serveis d’acolliment 
residencial per a persones amb discapacitat. 

No es el cas No es el cas 

5.2.5.4. Dormitoris per a infants i adolescents A Su-
perfícies mínimes: 
a)  Dormitori individual: 7 m2. 
b)  Dormitori doble: 12 m2. 
c)  Dormitori triple: 17 m2. 
No s’admeten dormitoris de més de tres places, 
excepte en dormitoris per a nadons o per a in-
fants de menys de 5 anys. 
Com a mínim hi ha d’haver un dormitori accessi-
ble i un percentatge no inferior al previst en la nor-
mativa d’accessibilitat per a l’ús residencial pú-
blic. 
S’admet l’ús de lliteres d’un màxim de dues pla-
ces que garanteixin en tot cas un volum d'aire de 
12 m3 per persona. 
B Quan s'atenguin infants de menys de cinc anys, 
es poden utilitzar llits de mides inferiors a les 
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normals, sempre que es respectin els mínims se-
güents: 
a)  Per a llits bressols, un mínim de 3 m2 per plaça. 
b)  Per a llits que no superin les mides d’1,50 x 0,75 
m: 4 m2 per plaça. 
Els dormitoris disposaran d’armaris individuals per 
a cada resident; llevat dels ocupats per nadons o 
infants de fins a cinc anys on no es requereix que 
l’armari individual estigui ubicat dins el dormitori. 
C La dotació mínima de serveis higiènics consis-
teix en un rentamans, un inodor i una dutxa per 
cada cinc usuaris o fracció. 
Com a mínim, cal disposar d’una cambra higiè-
nica accessible amb dutxa. 
Les dimensions dels sanitaris s’ajusten a l’edat i ta-
lla de les persones usuàries. 
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VII. ASPECTES AMBIENTALS RELACIONATS AMB L’EDIFICI 
 
L’edifici que es proposa es planteja amb criteris de sostenibilitat màxims possibles. El pro-
jecte té per objectiu la consecució de la certificació energètica “A”. Els criteris de sostenibi-
litat seran els següents: 
 

- L’edifici s’adaptarà a la topografia per integrar-se al seu entorn més immediat. 
- L’edifici disposarà de ventilació creuada i de sistemes de climatització eficients a 

base d’energia aerotèrmica alimentada per captadors solars fotovoltaics i combi-
nada amb un sistema de geotèrmia horitzontal a la base dels fonaments. 

- La coberta de la planta segona podrà ser enjardinada per garantir un aïllament tèr-
mic millor a l’edifici i mantenir una imatge el més mimetitzada amb l’entorn natural 
que l’envolta. 

- Es tractarà l’envolupant de l’edifici amb criteris de sostenibilitat energètica, buscant 
solucions constructives que aportin un màxim de aïllament tèrmic amb la inèrcia 
més adequada per a la gestió mínima pel que fa a consum en llum i climatització. 
Es treballarà amb criteris de sistemes passius d’estalvi energètic. 

- L’edifici eliminarà en la seva totalitat les barreres arquitectòniques. Sempre hi haurà 
un recorregut sense barreres per accedir a tots els recons de l’edifici. 

- Es proposarà un enjardinament mediterrani amb el mínim consum d’aigua. Les zo-
nes enjardinades més accessibles es tractaran amb plantes ornamentals autòcto-
nes i es mantindran zones de sobra amb arbrat.  

 
VIII. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
 
L’àmbit d’actuació del PEU comprèn la illa delimitada pels carrers Marquesos de Vilallonga, 
Martí i Pol, Sant Roc i Pare Manuel Cazador a Sant Julià de Vilatorta. 
 
La illa que forma l’àmbit ja té la qualificació urbanística d’equipament amb el tipus assignat 
de Sanitari Assistencial, per a la qual cosa, no hi ha cap modificació pel que fa a la mobilitat 
que pot generar que ja ha d’haver estat prevista al POUM. Per altra banda, les persones 
del poble circulen habitualment a peu donades les dimensions, així com els treballadors. 
 
A banda, per a treballadors que vinguin des de Vic o Folgueroles hi ha un servei públic 
d’autobusos que fan aquest recorregut. El que permet arribar a la residència en poc temps 
i mitjançant un sistema de transport públic. 
 
Aquestes opcions constitueixen un sistema de transport públic acceptable per al sector i, 
en conseqüència, es considera que no és necessari prendre mesures específiques envers 
una mobilitat sostenible en el municipi. 
 
El present Pla especial per la implantació d’una residència, és coherent amb els principis 
objectius de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, pel que fa a l’aplicació de mesures 
per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible. Per mobilitat sostenible, la mateixa llei 
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estableix que és aquella que se satisfà en un temps i amb un cost raonables i que minimitza 
els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de vida de les persones. 
 
En base a l’article 3 del Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis de 
mobilitat generada, atès que la proposta no suposa un canvi d’usos o activitats en el pla-
nejament urbanístic derivat, degut a que la parcel·la ja presenta la qualificació d’equipa-
ments (EQ S-hd), no es necessària la redacció d’un estudi d’avaluació de la mobilitat ge-
nerada. 
 
A més a més, considerem que la dimensió del poble i l’esponjament de l’espai que envolta 
la residència ofereixen moltes possibilitats de mobilitat per accedir de forma sostenible.. 
 
 
 
Barcelona, agost 2020 
 
 
 
 
 
 
Marc Trepat Carbonell 
Arquitecte 
B\TA 
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RELACIÓ DE PLÀNOLS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC RESIDÈNCIA SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 
 

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ 
I01 Situació 
I02 Emplaçament i àmbit 
I03 Fotografies actuals 
I04 Planejament vigent - POUM 
I05 Àmbit del PEU sobre planejament POUM 
I06 Topogràfic actual 
 
PLÀNOLS D'ORDENACIÓ 
O01 Ordenació proposada en planta 
O02 Ordenació en secció A i B 
 
PLÀNOLS NO VINCULANTS 
NV01 Emplaçament 
NV02 Planta baixa 
NV03 Planta primera 
NV04 Planta segona 
NV05 Planta tercera 
NV06 Seccions 
NV07 Render 1 
NV08 Render 2 
NV09 Render 3 
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