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RESUM 

Aquest projecte final de carrera tracta de l’elaboració d’un estudi de viabilitat. 

Consisteix en realitzar un anàlisi de diferents àrees com la jurídica, la legal, la 

d’estudi de mercat i l’econòmica d’un solar. 

En aquest cas, el solar no té cap edificació existent i està situat a la ciutat de 

Badalona. 

Primer de tot es farà un estudi jurídic, que consistirà en recollir tota la 

informació que em pugui aportar el Registre de la Propietat i anar al solar a 

comprovar algunes dades com superfície i servituds aparents que es pugui observar.  

Un cop realitzat aquest punt es farà un estudi legal - urbanístic que tractarà en 

saber quins són els paràmetres que haurà de complir la promoció per tal de poder 

ser viable i legal dins la normativa vigent. En aquest punt es farà una petita proposta 

del que es podrà fer en aquest solar.  

Seguidament arribarà el moment d’executar un estudi de mercat, on 

s’estudiarà la competència del mercat on es mourà la tipologia de la promoció, la 

gent que hi tindrà accés, la zona on estarà ubicada, etc...  

Per últim s’elaborarà un estudi econòmic on es podran veure reflectits tots els 

moviments de capital, ja siguin els pagaments que sorgiran durant l’execució de 

l’obra com les del moment en que entri en funcionament la promoció. També s’hi 

col·locaran els ingressos que hi hauran tant de préstecs, subvencions o capital 

aportat pels propis socis fundadors com aquells que es produeixin del propi 

funcionament. 

També es farà una sèrie de plànols on es podrà veure explicacions visuals 

dels punts explicats anteriorment que formen el projecte. 

El aquest projecte a realitzar tindrà la finalitat d’unir dos sectors de la població 

d’edats diferents com són la gent gran i els joves. Això es portarà a terme mitjançant  

la construcció d’un sol edifici on els dos grups de població estaran en blocs diferents, 

però units els dos, per la planta baixa que serà comuna. 
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Amb aquesta promoció s’aporta un fet diferencial a altres promocions, que és 

el fet d’unir en un mateix edifici dos opcions de servei, la residència per a gent gran i 

els apartaments pels joves. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest estudi de viabilitat és que la promoció del centre 

assistencial per a gent gran i els apartaments per a joves sigui competitiva en el 

mercat d’aquests sectors. Això serà possible per la seva qualitat, la seva situació, 

bona comunicació i per la demanada en aquests sectors pel servei que s’oferirà. 

La promoció del centre assistencial anirà destinada a la població a partir dels 

65 anys. Per veure si serà rentable la nostra inversió i futura construcció de l’edifici, 

es realitzarà un estudi de mercat per saber si tindrà sortida el servei que s’oferirà i el 

preu que s’haurà de vendre el servei, tot això s’explicarà més endavant amb més 

detall. 

L’objecte de la promoció en primer lloc serà la construcció d’un centre 

assistencial per a la gent gran amb habitacions dobles i individuals, aquest es situarà 

en l’edifici de planta baixa i dues plantes pis. El centre tindrà zones d’oci i altres 

serveis comuns per a la gent gran. En segon lloc trobarem els apartaments per a 

gent jove que es situaran a l’edifici de planta baixa i quatre plantes pis. L’edifici tindrà 

dues plantes soterrani destinades a aparcament. Tal i com s’ha dit anteriorment 

aquest solar té dues edificabilitats diferents, per una part tenim el solar amb façana a 

l’avinguda Marquès de Mont-Roig on podem construir PB + 4 i en segon lloc el solar 

amb façana al carrer Alfons XII on només podem construir PB + 2. El primer és on 

estaran situats els apartaments i en el segon les habitacions residencials.  

El solar es situa en el municipi de Badalona, concretament en el barri del 

Gorg, molt a prop del Palau Municipal d’Esports, molt ben comunicat mitjançant les 

línies 2 i 10 del metro  així com del tramvia (veure plànol número 2). El solar està 

comprés dins l’illa dels carrers de Tortosa, Alfons XII, Antoni Bori i l’avinguda del 

Marquès de Mont-Roig. Exactament amb façana a l’avinguda Marquès de Mont-Roig 

i al carrer Alfons XII, les dades registrades de l’immoble ens diu que corresponen als 

números 544 i 572 del carrer Alfons XII. La superfície total de la parcel·la és de 

4.840,57 m2. 
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A continuació podem veure unes fotografies del solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia des del carrer Alfons XII 

Fotografia des de l’Avinguda Marquès de Mont-Roig 

Fotografia aèria 
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2. DICTAMEN JURÍDIC  

El dictamen jurídic consisteix en l’estudi i la comprovació mitjançant la 

informació proporcionada pel Registre de la Propietat, la titularitat última del terreny 

estudiat, les superfícies i llindes que té i els drets reals limitats, càrregues i 

gravàmens que pot tenir el solar esmentat.  

El titular actual inscrit en el Registre de la Propietat d’aquesta finca, en quant 

a la participació d’un 4,5670% està a favor de Francisco Carreras Aguilar segons la 

inscripció 1a de la finca 32.254, al full 31 del volum 3.753 de l’arxiu, llibre 947 de 

Badalona 1, amb data 14 de febrer de 2004, i la resta el 95,4329% està a favor de 

INMOFORUM 21 S.L., amb C.I.F. B63677645, segons la inscripció 7a de la finca que 

es tracta, al full 36, del volum 3.753, del arxiu, llibre 947, amb data 26 de novembre 

de 2005.  

 

Segons la documentació obtinguda al Registre de la Propietat i aportada a 

l’apartat de l’annex, la finca no presenta càrregues, gravàmens ni assentaments 

pendents. Hi figuren diverses afectacions de caràcter legal-administratiu, però que a 

efectes de l’estudi de viabilitat a realitzar no afectarà. 

 

També s’ha buscat a la oficina virtual de Cadastre tota la informació d’aquest 

terreny. S’ha pogut observar que el terreny està dividit en tres parcel·les amb 

referències cadastrals diferents. Una de les parcel·les de terreny que té forma 

triangular, és la més petita de totes elles i com desprès s’explicarà pertany a una 

zonificació diferent a les altres dues, en aquest estudi de viabilitat no es tindrà en 

consideració ja que no afectarà a la construcció ni a la promoció a realitzar.  

Pel que fa als dos solars de la promoció a estudiar consten en el Cadastre 

com a sòls sense edificar, amb les següents referències cadastrals: 

• El solar de major superfície, amb un total de 3.928 m2 té la següent 

referència: 6080821DF3868A0001BB. 

• El solar de menor superfície, amb un total de 912,57 m2 té la següent 

referència: 6080820DF3868A0001AB. 
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Els solars tal i com ens informa el Cadastre es situen al carrer Alfons XII, 

exactament el major al número 544 i el menor al número 572. 

Desprès d’obtenir la informació anteriorment esmentada, és va anar al solar i 

es va poder observar que en tot el perímetre hi havia una tanca de blocs de formigó 

per tal de evitar l’entrada a externs de la propietat. 

 

 Per concloure es pot dir que un cop consultat el Cadastre i anat a l’oficina del 

Registre de la Propietat i obtingudes totes les dades necessàries, l’estudi jurídic 

realitzat al solar és positiu, és a dir que es podrà seguir amb l’estudi de viabilitat.  

 

 

 

 

 

 

 



       Estudi de viabilitat d’un centre assistencial i apartaments 

 

9 

3. DICTAMEN LEGAL - URBANÍSTIC 

Per determinar la normativa urbanística del solar, s’ha consultat a 

l’Ajuntament de Badalona i la Normativa Urbanística Metropolitana de Barcelona. 

El solar a estudiar es pot dividir en tres zones diferents, la primera és la que 

correspon al número 544 que és la més gran, el número 572 que és un contigu a 

l’anterior i més petita i l’última zona que és la més petita i té forma irregular, està 

considerada amb el número 572(V). Aquesta última zona esmentada en l’estudi  a 

realitzar s’ignorarà.  

El planejament vigent d’aquest solar, és un Pla Especial d’assignació de tipus 

d’equipament i ordenació volumètrica de l’equipament del Pla Especial de reforma 

interior del Gorg, dins l’illa compresa pels carrers Tortosa, Alfons XII, Antoni Bori i 

l’avinguda del Marquès de Mont-Roig. L’aprovació definitiva va ser el 15 de juliol de 

2003 i es va publicar DOGC del 22 de desembre de 2003. 

Aquest Pla Especial exposa que: 

• L’equipament s’ha de plantejar en règim hospitalari, sociosanitari i/o 

hoteler, en parcel·la única i indivisible. L’edificació ha de tenir la 

mateixa condició d’única i indivisible. 

•  Cal aportar el programa de l’edifici geriàtric, les determinacions del 

qual tindran caràcter normatiu. Aquest programa ha de destinar un 

mínim del 50% del sostre total de l’edifici als espais d’usos comuns, 

amb les condicions següents: 

o A cada planta destinada a espais dormitori, es garantirà una 

superfície mínima del 15% del total de la planta amb usos que 

garanteixin el control d’accés, el bany geriàtric, sala d’estar i 

altres similars. En aquest còmput, no es pot incloure els 

passadissos de distribució i les escales pròpies de l’organització 

de l’edifici. 
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o A la planta soterrani de l’edifici només s’admetran usos que 

siguin admissibles pel Pla General Metropolità. En qualsevol 

cas, no s’admetran usos d’espais d’activitats i convivència. La 

superfície destinada a usos comunitaris no serà superior al 40% 

del sostre global de l’edifici destinats a aquests usos. 

o La superfície màxima dels espais-dormitori serà, per tal que es 

destinin exclusivament a l’ús sanitario-assitencial, de 30 m2 i 

caldrà incorporar normativament la prohibició de subdividir-los 

amb altres sales o habitacions, o agrupar-los amb altres 

dependències, de manera que constitueixin elements 

independents de la resta del centre. 

Tot això sens perjudici que la superfície mínima útil resultant 

doni adequat compliment a les determinacions del Decret 

135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, 

de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi 

d’accessibilitat. 

• Cal completar el document amb la normativa urbanística, explicada a 

continuació. 

Segons les normes urbanístiques del Pla Especial d’assignació de tipus 

d’equipament i ordenació volumètrica de l’equipament del Pla especial de reforma 

interior del Gorg, dins l’illa compresa pels carrers de Tortosa, Alfons XII, Antoni Bori i 

l’avinguda del Marquès de Mont-Roig, de Badalona. 

El solar estudiat es pot dividir en dues parts, com a conseqüència de la 

classificació urbanística aportada per l’ajuntament de Badalona, ja que es tracta de 

dues zones de diferent ús. La zona del solar més gran es regirà per la zona 7b i la 

més estreta i petita serà una zona 6b. Es defineixen de la següent manera: 

- La zona 6b, s’aplicarà la normativa del Pla General Metropolità referent a la 

qualificació d’aquest solar com a zona verda.  
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• En aquest espai les edificacions no rebassaran l’ocupació del 5% de la 

superfície del parc en servei en el moment en que es projectin. 

• L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 10 metres. 

S’admetrà un cos singular de fins a 15 metres, sempre que es garanteixi 

l’assolellament de les àrees enjardinades i de repòs. 

- La zona 7 serà destinada a espais per a equipaments comunitaris, en el 

nostre cas tenim el subgrup 7b, que està reservat preferentment per a equips de 

nova creació i d’interès municipal. La normativa específica pel solar estudiat ens diu 

que: 

• L’únic ús permès serà el sanitari-assistencial en règim hospitalari, socio-

sanitari i/o hoteler en planta per sobre de la rasant i l’ús de garatge-

aparcament per sota de la rasant. L’edificació serà única i indivisible i en 

una parcel·la única i indivisible. 

• Condicions de l’edificació i urbanització de la parcel·la 7b. 

o Tipus d’ordenació: volumetria específica 

o Perímetre regulador: veure plànol número 3. 

- separacions a zona verda: 3 m 

- separacions al carrer Alfons XII: 3 m 

- separacions a la zona 22a: 5 m 

- separacions a l’avinguda Marquès de Mont-Roig: 0 m 

o Perfil regulador: veure plànol número 3.  

- Avinguda del Marquès Mont-Roig: PB + 4 + instal·lacions                   

(h= 16,70 m + i= 20,00 m) 

- L’altra part del solar: PB + 2 + instal·lacions                    

(h= 10,50 m + i= 13,80 m) 



                                                                    Estudi de viabilitat d’un centre assistencial i apartaments 
 

 

12 

o Alçada màxima: 16,70 metres (condicions de l’entorn, article 217.2.a 

(en el sol urbà, per a tot tipus d’equipaments ha de regir el tipus 

d’ordenació de la zona on estarà situat l’equipament o, si s’escau, 

de la zona contigua, i s’han de respectar les condicions d’edificació 

vigents). A les cobertes s’hi podran posar els elements tècnics de 

les instal·lacions. 

o Ocupació màxima: 3.969 m2 (82%) 

o Edificabilitat: 2m2 sostre/ m2 de sòl. Per sobre de la coberta només 

s’admetran els elements tècnics de les instal·lacions amb una 

superfície màxima de 300 m2. 

o Volumetria: Es defineixen uns paràmetres reguladors (plànol 

número 3) dins dels quals es permet lliurament l’ordenació de 

l’edificació. 

Al costat dels solars estudiats hi ha una petita porció de terreny 

classificada com a zona 16, però com s’ha dit anteriorment s’ignorarà ja que 

no es part d’aquest projecte. 
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Es pot deduir que el dictamen legal-urbanistic també serà positiu per la 

promoció que s’ha proposat. Per tant es pot dir que a falta de fer un estudi 

econòmic que posteriorment es realitzarà, la promoció serà viable per a la 

construcció d’un centre residencial per a gent gran i uns apartaments per a 

gent jove. La normativa permet realitzar aquest dos diferents usos en un 

mateix solar, l’única cosa que ens diu, és que ha de ser un únic edifici 

indivisible, però tal i com es pot veure en els plànols de l’apartat annex, les 

dues promocions estaran unides per la planta baixa que estarà compartida 

per la residencia i l’accés als apartaments.  
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4. ESTUDI DE MERCAT 

El present estudi de viabilitat tracta sobre un centre assistencial per a la 

tercera edat i apartaments per a gent jove ubicat en el municipi de Badalona dins de 

l’àrea metropolitana de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Badalona és una ciutat i municipi de la comarca del Barcelonès, situada entre 

la serralada de Marina i la costa marítima, a la riba esquerra del riu Besòs. 

Limita al sud-oest amb Sant Adrià de Besòs (Barcelonès); a l'oest amb Santa 

Coloma de Gramenet (Barcelonès) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental); al nord 

amb Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental); al nord-est amb Tiana i Montgat 

(el Maresme); i al sud-est amb la mar Mediterrània, amb 4,8 km de platja. Ocupa una 

àrea de 21,17 km2. Segons dades del 2009, la població se situa en 219.547 

habitants, la qual cosa fa de Badalona la tercera ciutat de Catalunya per nombre 

d’habitants. 
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4.1. Ubicació geogràfica de la residència 

La ciutat de  Badalona es compon de 35 barris agrupats en 8 districtes : 

• Districte 1: Canyadó, Casagemes, Centre, Coll i Pujol, Dalt la Vila, 

Manresà 

• Districte 2: Nova Lloreda, Sant Crist, Sistrells  

• Districte 3: Bonavista, Bufalà, Canyet, Les Guixeres, Mas Ram, 

Montigalà oriental, Morera, Pomar, Pomar de Dalt  

• Districte 4: La Salut  

• Districte 5: Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de 

Llefià  

• Districte 6: El Remei, La Mora, Sant Roc, Artigas  

• Districte 7: Can Claris, Congrés, Gorg, Progrés, Raval  

• Districte 8: La Pau, Lloreda, Montigalà occidental, Puigfred  

 

 

 

 

 

 

 

 

El solar de la residència estudiat es situa en el districte número 7 en el barri 

del Gorg. 
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4.2. Anàlisi de la demanda: Estudi de la població d e Badalona 

Per l’elaboració de l’anàlisi de la demanda s’ha treballat amb les dades que 

ens proporciona l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a la seva última revisió del 

padró de l’any 2009, així com també dades extretes de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT) i el “Portal de Mayores”.  

Per a la ubicació del projecte residencial estudiat, em centraré en l’estudi de la 

població de la Comarca del Barcelonès, a la província de Barcelona i més 

concretament al Municipi de Badalona. Totes les dades de l’estudi són de l’any 2009. 

A la taula següent es presenten els municipis que integren la Comarca del 

Barcelonès, indicant la població total i la població de persones de 65 anys o més, 

així com també l’índex de població gran. Es pot observar que la ciutat de Badalona 

no té un índex massa elevat de gent gran, obtenint un 14,93 % que és el més baix 

de tots els municipis que integren la comarca.  

Municipis del Barcelonès Població Total Població de  65 anys o més  % de població gran  

Badalona 219.547 32.768 14,93 % 

Barcelona 1.621.537 331.256 20,43 % 

Hospitalet de Llobregat 257.038 47.100 18,32 % 

Santa Coloma de Gramenet 119.717 19.414 16,22 % 

Sant Adrià del Besós 33.761 5.587 16,55 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Estudi de viabilitat d’un centre assistencial i apartaments 
 

 

18 

% de població de 20 a 34 anys
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La comarca del Barcelonès és la més petita de Catalunya, amb només cinc 

municipis tot i que  presenta un major nombre de població. 

D’aquests cinc municipis, Badalona és el que presenta el menor índex 

d’envelliment, en canvi Barcelona és el que presenta un percentatge més elevat.  

Badalona tot i ser la tercera ciutat amb més població dins de la comarca, és la 

que té l’índex més baix de gent gran. 

A la taula següent es presenten els mateixos municipis anteriors indicant la 

població total i la previsió d’edat de població que accedirà als apartaments. Es pot 

observar que la ciutat de Badalona és la que té el tercer índex més elevat de gent 

jove, obtenint un 23,67 %.  

Municipis del Barcelonès Població Total  Població de 20 a 34 anys  % de població jove  

Badalona 219.547 51.967 23,67 % 

Barcelona 1.621.537 371.218 22,89 % 

Hospitalet de Llobregat 257.038 61.457 23,91 % 

Santa Coloma de Gramenet 119.717 29.484 24,63 % 

Sant Adrià del Besòs 33.761 7.590 22,48 % 

 

D’aquests cinc municipis, Badalona és el tercer que presenta un major índex 

de població en aquesta edat, per tant, la creació d’apartaments destinats aquest 

sector podria ser una bona inversió.  
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 2009 

Anys 0-14 anys 15-64 anys 65 anys i més 

Homes 16.865 79.689 13.631 

Dones 15.800 74.425 19.137 

TOTAL 32.665 154.114 32.768 

 

 

 

 

 

 

Distribució de la població de Badalona per grups quinquennals i sexes de 

l’any 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edat Homes Dones TOTAL 

De 0 a 4 anys 6.312 5.949 12.261 

De 5 a 9 anys 5.489 5.125 10.614 

De 10 a 14 anys 5.064 4.726 9.790 

De 15 a 19 anys 5.559 5.022 10.581 

De 20 a 24 anys 6.800 6.192 12.992 

De 25 a 29 anys 9.485 8.178 17.663 

De 30 a 34 anys 11.588 9.724 21.312 

De 35 a 39 anys 10.356 9.100 19.456 

De 40 a 44 anys 9.102 8.348 17.450 

De 45 a 49 anys 7.497 7.466 14.963 

De 50 a 54 anys 6.943 7.309 14.252 

De 55 a 59 anys 6.517 6.805 13.322 

De 60 a 64 anys 5.842 6.281 12.123 

De 65 a 69 anys 4.159 4.571 8.730 

De 70 a 74 anys 3.673 4.518 8.191 

De 75 a 79 anys 2.936 4.298 7.234 

De 80 a 84 anys 1.870 3.153 5.023 

De 85 anys i més 993 2.597 3.590 
TOTAL 110.185 109.362 219.547 
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Entre les franges d’edat de 0 - 49 anys el nombre d’homes supera al de les 

dones, però a partir dels 49 anys és quan la situació es capgira i el nombre de dones 

supera al dels homes, tot i que s’observa poca diferència en alguns grups d’edat. 

La diferència entre el nombre de dones i homes realment important és en 

edats avançades, és a dir, a partir dels 75 anys, existeix una diferència de 1.362 

dones respecte als homes. Als 80 anys la diferència disminueix però segueix estant, 

i a partir dels 85 anys el nombre de dones respecte als homes és encara més gran. 

Distribució de la població major de Badalona per sexe de l’any 2009  

 

 

 

 

 

 

 

Mentre que en altres grups d’edats, el nombre d’homes supera generalment al 

de les dones, aquest fet és característic tant a nivell nacional com a províncies i 

municipis. En canvi a partir dels 65 anys, el nombre de dones supera al dels homes, 

a conseqüència de la major esperança de vida. En el gràfic de barres superior es pot 

observar la distribució de la població gran a Badalona. 

L’índex d’envelliment (total de la població dividit pel total de persones més 

grans de 65 anys) és del  14,92%. 

Total població 219.547 
  
Més grans de 65 anys 32.768 

 

 
(32.768 / 219.547) x 100 = 14,92% 
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4.3. Anàlisi de l’oferta assistencial a Badalona  

Les últimes dades obtingudes de l’Imserso (Institut de Gent Gran i Serveis 

Socials) indiquen que a Catalunya hi ha un total de 1.255 centres residencials, sent 

167 de caràcter públic i la resta privats.  

D’igual manera, el comportament de las places residencials va lligat 

naturalment al que s’estableix per a la seva titularitat. D’acord amb la informació 

obtinguda a través d’Indescat, Catalunya disposa de 53.526 places residencials 

(s’inclouen els serveis de llar residència i serveis de residència assistida), de les 

quals, 8.007 són de titularitat pública, 13.487 són concertades (social) i 32.032 són 

privades (mercantil).  

Pel que fa a la mida dels centres residencials a Catalunya es pot dir que 

disposa d’una majoria de centres petits, amb un total de 1.255 residències amb 

menys de 50 places d’un total de 821, per tant, la majoria d’elles. En canvi, la minoria 

es reparteix en tres tipologies: la primera són les de 50 -100 places amb 365 centres, 

la segona són les de 101 - 150 places amb 45 centres i l’última amb més de 150 

places amb 24 centres. 

A continuació es mostra l’oferta residencial actual a Badalona: 
 

 Centre Residencial Direcció Nº places  Preu Tipologia  Titularitat 

1 Residència BERLLOR Passatge Marconi, 10-12 61  Mixta privada-concertada 

2 Residència BALLESOL Avinguda Navarra, 2-4 160  Mixta privada 

3 Residència Llegat Roca i Pi C/ Martí Pujol, 654 80   Mixta fundació 

4 Residència Horitzo C/ Santa Madrona, 47-48 24   Vàlids fundació 

5 Residència Parc Serentill C/ Molí de la Torre, 62-72 56   Assistida pública 

6 Residència Pere Cane C/ General Weyler, 126 50   Mixta pública 

7 Residència Can Bosch C/ Soledat, 5 20   Assistida pública 

8 Residencia Sant Roc Avinguda del Maresme, 182-190 40   Assistida pública 

9 Residència Domenech i Muntaner C/ Bellavista, 24-30 80   Mixta pública 

10 Residència Merán Passatge Riu Mogent, 1 50 1700-2000 Assistida privada 

11 Residència Danae C/ Santa Madrona, 144 70 1600-1900 Mixta privada-concertada 

12 Residència Martal C/ Marià Benlliure, 14 42 1500-1700 Mixta privada-concertada 

13 Centre Gorchs Ctra. Badalona-Montcada i Reixac, 11 16   Mixta privada 

 TOTAL places residencials     749    

 
Totes les residències estan situades en un plànol de Badalona, veure plànol número 
4. 
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Gràfics de les dades del quadre anterior 
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Respecte a les residències trobades a Badalona s’ha de comentar les 

següents conclusions o característiques extretes de l’estudi: 

• En total s’han trobat 13 centres residencials amb un total de 749 places 

assistencials. 

• Respecte al número de places, predominen els centres residencials amb més 

de 50 places. 

• Del total de 13 centres que s’han trobat a Badalona, 3 són de titularitat 

privada, 5 de titularitat pública, 3 de privada concertada i 2 fundacions. És 

interessant deixar constància del gran nombre de centres residencials públics 

que posseeix el municipi. 

• Segons la catalogació dels centres, la gran majoria d’aquests equipaments 

estan dotats per acollir tant persones grans vàlides com assistides a la 

vegada, és a dir, mixtes, ja que es troben vuit residències d’aquesta tipologia. 

També hi ha quatre, només per a persones assistides i únicament una 

residència per a vàlids. 

 

4.4. Càlcul del dèficit i l’índex de cobertura assi stencial a Badalona 

Municipi Població 
total 

Població més 
gran de 65 anys  

% població 
gran 

Nº places 
residencials  Rati Dèficit de 

places 

Badalona 219.547 32.768 14,93 749 0,02286 890 

 

D’aquest càlcul és pot extreure la conclusió que a la ciutat de Badalona 

existeix a l’actualitat un dèficit de places residencials força elevada. A partir d’aquest  

estudi és pot veure que existeix una necessitat de cobrir aproximadament 890 places 

per atendre l’actual demanda de població gran. 
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4.5. Anàlisi del grup d’edat que accedirà als apart aments 

Per poder elaborar aquest anàlisi s’ha realitzat una enquesta a gent amb 

edats compreses entre els 20 i 34 anys, que serà el sector a qui anirà destinada la 

promoció dels apartaments. Es pot veure l’exemple de l’enquesta executada a 

l’annex del treball.  

L’enquesta s’ha realitzat per saber quina opinió tenen i que els hi sembla una 

promoció d’aquesta tipologia, i si els interessa o no a aquest sector de població.  

D’aquesta manera es podrà saber aproximadament l’opinió d’aquest grup. 

Aquesta entrevista serà orientativa ja que només s’ha fet a un grup de gent molt 

reduït d’aquest sector de població estudiat , i no és pot dir que sigui concloent.  

A continuació es farà una explicació de cada una de les preguntes i el gràfic 

amb el resultat obtingut. 

Primer de tot es va fer marcar els sexe de la persona enquestada, aquí tenim 

el gràfic del resultat. 

 

 

 

 

La següent pregunta es va agafar l’interval d’edat que es va voler estudiar i es 

va dividir en tres grups, els enquestats van haver de marcar a quin grup pertanyien.  
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Estat civil

88%

2%
10%

Solter Separat Casat

Situació laboral

33%12%

55%

Treballant Estudiant Treballant i estudiant

On viu

68%

32%

A casa Independitzat

A continuació es va demanar que diguessin quin era l’estat civil en el que es 

trobaven. 

 

 

 

 

 

Tot seguit es va preguntar la situació laboral, ja que això ens aportarà si 

aquella persona té ingressos o no. 

 

 

 

 

 

Seguidament es va consultar si vivien a casa amb els pares o s’havien 

independitzat. 
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Preu lloguer
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Independitzar-se

23%

77%

No vol No pot

Apartament de lloguer

63%

37%

Si No

Els enquestats que havien contestat que vivien a casa dels pares se’ls hi van 

fer dues preguntes més que a la resta. La primera va ser si el motiu de no haver-se 

independitzar era perquè no volien o perquè no podien. 

 

 

 

 

 

I la segona pregunta específica referida als que vivien a casa dels pares va 

ser si els hi agradaria independitzar-se en un apartament de lloguer.   

 

 

 

 

 

A continuació es va seguir fent les preguntes a tots els enquestats. La 

següent consistia en el preu que estarien disposats a pagar per un lloguer d’un 

apartament de 40 m2 totalment equipat. Així es podrà obtenir una orientació en el 

moment de realitzar l’estudi econòmic. 
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Aparcament

39%

61%

Si No

Zona

88%

12%

Cèntric Residencial

Molesties servei social

24%

76%

Si No

També s’ha preguntat si estarien interessats en poder disposar d’una plaça 

d’aparcament de lloguer dins la mateixa promoció. 

 

 

 

 

 

A continuació s’ha demanat l’opinió sobre la preferència de tipologia de barri o 

zona de la ciutat. 

 

 

 

 

 

Seguidament s’ha preguntat si produiria alguna molèstia si en el mateix edifici 

hi hagués un servei social. 
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Disposició de servei social

72%

28%

Si No

Caràcter del servei social

59%

41%

Públic Privat

Ingressar en una residència

76%

24%
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Tot seguit s’ha formulat una qüestió per saber si els hi agrada poder disposar 

de serveis socials en el seu entorn més proper. 

 

 

 

 

 

I també si prefereixen que els serveis socials que trobem a la ciutat siguin 

públics o privats. 

 

 

 

 

 

 Per últim s’ha preguntat sobre el servei social dedicat a les residències per a  

gent gran. Concretament si tinguessin a casa seva una persona gran i no poguessin   

cuidar-la, si es plantejarien l’opció d’ingressar-la en una residència per a poder ser 

atesa de la millor manera. 
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De l’enquesta realitzada es pot extreure diferents conclusions, en primer lloc 

que la majoria de gent enquestada no marxa de casa per no poder pagar un pis o un 

lloguer elevat, que és el cas dels pisos amb més d’una habitació, per tant la nostra 

promoció serà una oferta vàlida ja que podrem millorar preus pel fet de ser un 

apartament d’una habitació, però totalment equipat. 

També es pot veure que la gent aniria a viure a un apartament de lloguer per 

tal de poder independitzar-se. Durant la realització de les enquestes la gent 

comentava que tal i com està la situació avui dia és una bona opció de començar a 

viure fora de casa dels pares, sense haver de tenir una gran despesa com la que 

comporta la compra d’una pis propi. 

En tercer lloc es pot extreure de l’enquesta que la majoria prefereix viure en 

zones cèntriques amb comerços i ben comunicats amb serveis públics. Això també 

és un factor que ajudarà a promocionar el complex ja que està molt ben situat 

respecte al transport públic i actualment té el centre comercial Màgic Badalona molt 

proper com d’altres comerços, i en un futur serà una zona molt més desenvolupada 

pel que fa a serveis, ja que s’hi construiran nous equipaments relacionats amb el port 

de Badalona. 

Amb les últimes tres preguntes es pot concloure que la gent es favorable als 

serveis socials que s’ofereixen, tot i que en el moment de dir si preferien serveis 

públics o privats la resposta no és tan clara. Pel que fa a la pregunta concreta sobre  

la utilització de les residències per a gent gran, la resposta ha estat  majoritàriament 

positiva a portar a una persona gran de la família en cas de no poder tenir cura 

d’ella, per tant es pot  dir que en general la gent és propicia a utilitzar aquest servei 

en cas necessari.  

Per últim es pot dir que la gent jove al estar a favor d’aquest servei social i  

pensar que si es trobessin en la situació anterior farien ús d’aquest servei, podem 

concloure que no serà un impediment poder promocionar els apartaments per a gent 

jove al costat d’una residència per a gent gran. 
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5. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIARI 

L’objecte de la promoció residencial és pot dividir en dues parts ben 

diferenciades, la primera serà la construcció d’un centre assistencial per a la gent 

gran i la segona serà la construcció d’apartaments per a gent jove. 

El complex residencial per a gent gran a construir es situarà a la zona del 

solar amb una edificabilitat de PB + 2 com es pot veure en el plànol 7 i 8 i 

l’anomenarem cos B, aquest tindrà el següent programa de distribució:  

• Planta baixa: Accés a l’aparcament vinculat a l’ús sanitari-assistencial 

en règim hospitalari, socio-sanitari i/o hoteler. En aquesta planta és 

situaran els següents serveis:  

o Recepció 

o Sala de visites 

o Administració 

o Centre de dia 

o Cafeteria 

o Cuina 

o Bugaderia 

o Menjador general 

o Sales d’estar 

o Sala de teràpia ocupacional 

o Sala de fisioteràpia 

o Àrea mèdica / infermeria 

o Lavabos 

o Circulacions 

o Vestuaris de personal 

o Locals tècnics 
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• Planta primera: Planta destinada a espai dormitori, es garantitzarà una 

superfície mínima del 15% del total de la planta en usos que 

garanteixin el control d’accés, el bany geriàtric, sala d’estar i altres 

similars. En aquest còmput, no es pot incloure els passadissos de 

distribució i les escales pròpies d’organització de l’edifici. 

La superfície màxima dels espais dormitori es destinaran exclusivament 

a l’ús sanitari-assistencial, de 30 m2 i es prohibeix de subdividir-los en 

altres sales o cambres, o agrupar-los amb altres dependències, de 

manera que constitueixin elements independents de la resta del centre. 

La primera planta anirà destinada principalment per a gent que es pot 

valdrà per si mateixa, sense dependència física ni psíquica. 

• Planta segona: Planta destinada a espai dormitori, es garantitzarà una 

superfície mínima del 15% del total de la planta amb usos que 

garanteixin el control d’accés, el bany geriàtric, sala d’estar i altres 

similars. En aquest còmput, no es pot incloure els passadissos de 

distribució i les escales pròpies d’organització de l’edifici. 

La superfície màxima dels espais dormitori es destinaran 

exclusivament a l’ús sanitari- assistencial, de 30 m2 i es prohibeix 

subdividir-los amb altres sales o cambres, o agrupar-los amb altres 

dependències, de manera que constitueixin elements independents de 

la resta del centre. 

La segona planta anirà destinada principalment per a gent amb 

diferents graus de dependència física i psíquica. 

A les dues plantes de la residència trobarem dos tipologies d’habitacions, 

individuals i dobles, en cada una de les plantes trobarem 26 habitacions individuals i 

12 habitacions dobles. En total 52 habitacions individuals i 24 habitacions dobles a la 

residència. Per tant podrem dir que hi haurà un total de 100 llits. 
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El programa de totes les plantes pis ha d’incloure: 

o Oficis de planta 

o Control 

o Sala d’estar / menjador 

o Serveis generals  

o Bany geriàtric 

o Circulacions 

o Cambres 

 

Oferta d’espais de propietat privada i ús públic, com per exemple bar-cafeteria 

i sales d’oci, aquests estaran oberts al públic en general amb les limitacions que 

imposi l’administració del centre. 

Espais lliures de propietat privada que quedaran connectats amb l’espai lliure 

públic de nova creació però amb accés restringit per a aconseguir la seguretat dels 

residents. 

El complex d’apartaments destinats a la gent jove es construirà a la zona del 

solar amb una edificabilitat de PB + 4 com es pot veure en el plànol 7, 8, 9 i 10 i 

s’anomenarà cos A, aquest tindrà el següent programa de distribució:  

• Planta baixa: Hi haurà l’accés als apartaments de les plantes primera, 

segona, tercera i quarta. Aquest accés serà exclusiu pels apartaments. 

• Planta primera: Planta destinada a un total de 15 apartaments. Cada 

un d’ells disposarà d’una petita cuina, un bany, una habitació doble i un 

menjador-sala d’estar. Cada un d’ells tindrà un petit balcó que donarà a 

l’avinguda Marquès de Mont-Roig o al pati interior de l’edifici. 

• Planta segona: Planta destinada a un total de 15 apartaments. Cada un 

d’ells disposarà d’una petita cuina, un bany, una habitació doble i un 

menjador-sala d’estar. Cada un d’ells tindrà un petit balcó que donarà a 

l’avinguda Marques de Mont-Roig o al pati interior de l’edifici. 
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• Planta tercera: Planta destinada a un total de 15 apartaments. Cada un 

d’ells disposarà d’una petita cuina, un bany, una habitació doble i un 

menjador-sala d’estar. Cada un d’ells tindrà un petit balcó que donarà a 

l’avinguda Marquès de Mont-Roig o al pati interior de l’edifici. 

• Planta quarta: Planta destinada a un total de 15 apartaments. Cada un 

d’ells disposarà d’una petita cuina, un bany, una habitació doble i un 

menjador-sala d’estar. Cada un d’ells tindrà un petit balcó que donarà a 

l’avinguda Marquès de Mont-Roig o al pati interior de l’edifici. 

Sobre les plantes coberta 4a i 2a respectivament: Només s’hi admetran els 

elements tècnics de les instal·lacions amb una superfície màxima de 300 m2. 

L’edifici incorporarà noves tecnologies renovables per tal de fer-lo 

energèticament sostenible, consistirà en la instal·lació de plaques solars a la coberta 

per tal d’utilitzar l’energia solar.  

Aquesta energia és la forma més econòmica i ecologia de cobrir les 

necessitats per  generar aigua calenta. La captació de l’energia del Sol té el paper 

principal en el funcionament de l’equip d’instal·lació solar, consisteix en col·locar a 

les cobertes uns captadors tèrmics que recolliran la calor aportada pel Sol. No 

obstant això, a causa del desfasament en el temps que existeix entre la generació 

d’energia i el seu consum, fa que es necessiti un dipòsit d’acumulació, degudament 

aïllat, que permeti donar servei al llarg de tot el dia. Aquest equip es situarà a la zona 

reservada de la coberta per a les instal·lacions.  

L’edifici a construir tindrà dues plantes soterrani on es permetrà un 

aparcament amb un total de 152 places, una part de caràcter privat de 100 places, 

desvinculat de l’ús residencial i dels apartaments, que podrà estar gestionat per una 

empresa externa. Les 52 places restants, estaran a càrrec del propietari de la 

residència i dels apartaments. Aquest podrà gestionar-les entre els mateixos 

residents o altres persones externes a la promoció mitjançant un lloguer. 
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Per últim també es treballarà en la part del solar definida com a zona verda. 

Allà s’hi farà un petit passeig per tal de comunicar els dos carrers paral·lels, que són 

el carrer Alfons XII i l’avinguda Marquès de Mont-Roig. Es pot veure la solució 

adoptada en el plànol número 12. 

Amb aquesta promoció s’aporta un fet diferencial a altres promocions, que és 

el fet d’unir en un mateix edifici dos opcions de servei i a la vegada dos generacions 

de població. 

Els dos serveis estaran en blocs diferents, però units els dos amb la planta 

baixa que serà comuna a ells, per el que fa als apartaments es situarà l’accés a ells i 

respecte a la residència serà on trobarem espais comuns d’aquesta.  
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6. PREVISIÓ COMERCIAL DEL PRODUCTE 

En primer lloc s’ha de dir que dins la promoció immobiliària estudiada es 

troben tres tipologies diferents d’ingressos referents als espais dormitori. La primera 

serà els apartaments destinats a la gent jove, en segon lloc les habitacions dobles 

de la residència i en últim cas les habitacions individuals de la residència. Un cop 

especificades les diferents tipologies es realitzarà una previsió orientativa de les 

vendes anuals.  

A continuació es pot veure un quadre, amb el número total d’apartaments i 

habitacions de la promoció. 

 

 

Seguidament es detallen els llits totals que hi haurà a la residència. 

 

 

 Amb tota la informació anterior s’ha realitzat una previsió de les vendes, tal i 

com es pot veure a continuació, la previsió de vendes començarà al tercer any, ja 

que els anys anteriors la promoció estarà en construcció i no serà fins aquest tercer 

any quan aquesta entri en funcionament.  

 Tal i com es pot veure al quadre explicatiu següent, al primer any de 

funcionament (any 3), tindrem una previsió d’un 50 % d’ocupació, en canvi al segon 

any (any 4) augmentarà fins al 75% i per últim podem veure que a partir del tercer 

any de funcionament (any 5) l’ocupació serà d’un 90%. A partir del tercer any de 

funcionament (any 5) l’ocupació serà lineal amb la mateixa ocupació anual. 

 

 

Nº apartaments 60 

Nº d’habitacions dobles 24 

Nº d’habitacions individuals 52 

Nº de llits de les habitacions dobles 48 

Nº  de llits de les habitacions individuals 52 

TOTAL de llits de la residència 100 
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Els càlculs econòmics de la promoció, és a dir els ingressos que efectuaran 

les vendes estan més endavant explicats i calculats. 

A continuació també es fa una valoració de l’entorn i factors que afavoriran a 

la promoció de la residència i dels apartaments. 

Es pot dir que la proposta de promoció immobiliària explicada anteriorment té 

un pronòstic favorable per un bon funcionament, ja que primerament està molt a prop 

del transport públic, com el metro, l’autobús i el tramvia i això farà que la gent pugui 

anar i venir fàcil i còmodament. També s’ha de dir que el solar està situat en una de 

les futures zones noves de Badalona, ja que a pocs metres s’hi construiran edificis 

de vivendes nous i una mica més cap a la zona de mar s’hi realitzarà el nou canal 

d’aigua que unirà amb el port de Badalona. Per tant és una zona amb un futur 

pròxim de gran desenvolupament.  

Pel que fa al centre assistencial per a gent gran o residència, es pot dir que 

s’ha fet l’estudi de la situació de totes les residències actualment a Badalona i la 

competència en el sector està fora del radi principal d’acció de la nostra promoció. 

Aquest estudi es pot veure en el plànol número 4. També anteriorment s’ha pogut 

observar que el nombre de persones grans és elevat i el nombre de places de 

centres com el de l’estudi no és suficient. Això és també un factor positiu per a la  

promoció. Podem afegir que a poca distància de l’edifici trobem el límit entre dues 

ciutats, com són Badalona i Sant Adrià, per tant també es podrà oferir aquest servei 

a la població veïna.  

Els apartaments de la promoció estan destinats a gent jove, ja que són de 

poca superfície i seran assequibles econòmicament per aquest sector de població. 

En l’actualitat la gent jove té difícil accés a independitzar-se, per culpa dels preus de 

les vivendes. Aquests apartaments seran una solució per aquella gent que no té 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Ocupació anual 50% 75% 90% 90% 90% 

Nº apartaments 30 45 54 54 54 

Nº de llits en habitacions dobles 24 36 44 44 44 

Nº  de llits en habitacions individuals 26 39 46 46 46 
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prou sou per poder pagar-se un pis de propietat. Els apartaments seran de lloguer 

mensual. La situació és la mateixa que la residència pel que fa a avantatges de 

zona. Estan molt ben comunicats per tal de poder anar a treballar o estudiar. 

Un altre factor que farà destacar la nostra promoció serà la petita zona 

enjardinada que tindrà en una part del solar explicat anteriorment. Aquesta 

s’adequarà amb mobiliari urbà per tal de poder passejar, jugar o descansar. Aquest 

projecte de zona verda es pot veure en el plànol número 12. Allà serà el lloc de la 

promoció on es veurà la diversitat d’edats que alberga aquest projecte.  
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7. ESTUDI SIMPLE ECONÒMIC 

L’objectiu de l’estudi és recollir els aspectes econòmic-financers d’aquest  

projecte. Concretar el pla d’inversions inicials, el pla de finançament, l’estudi simple 

econòmic-financer i l’avaluació del projecte. 

7.1. Pla d’inversions inicials  

El Pla d’inversions inicials farà referència als recursos necessaris a invertir per 

a poder dur a terme l’activitat. Les inversions que a continuació s’explicaran estaran 

situades en el cash-flow realitzat més endavant dins del primer període de l’estudi 

financer corresponent des de l’any 0 a l’any 2. Seguidament es detallaran les 

inversions i les quantitats monetàries. 

El capital necessari inicial serà la suma de: 

o Preu del solar: 

Valor màxim del sòl a pagar = 600 €/m2 x 4.840,57 m2 = 2.904.342 € 

El valor per m2 de solar s’ha obtingut d’una consulta amb agents 

immobiliaris de la zona, com Promocat Immobiliària i Assessoria Piñero. 

o Preu d’inversió d’equipament de la residència: 

S’ha fet una estimació del cost d’equipament necessari per resident 

comparant amb altres promocions de les mateixes característiques. S’ha 

establert aproximadament uns 3.500 € per resident, per tant si hi ha un 

total màxim de 100 residents obtindrem una despesa d’equipament d’uns 

350.000 €. 

o Preu de despeses de projecte: 

Cost aproximat del total de despeses de projecte d’uns 18.236 € 
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o Preu dels dos primers anys de publicitat: 

Aproximadament es tindrà una despesa de 24.523 € durant els dos 

primers anys, que seran els destinats a la construcció d’aquesta promoció 

obtenint un total de cost de 49.046 €. En canvi en els anys següents quan 

ja entri en funcionament la promoció es rebaixarà la despesa tal i com es 

pot veure més endavant en el cash-flow, aquesta despesa disminuirà ja 

que no serà necessari el mateix nivell de propaganda i publicitat un cop ja 

hagi començat el funcionament de la promoció.  

o Preu total de la construcció de la promoció 

Primer de tot es farà un quadre resum de les diferents superfícies 

construïdes de la promoció per tal de veure el total de m2 que hi haurà. 

 

Per tant s’obtindrà de la suma de totes les superfícies anteriors un total de 

8.951,61 m2 de promoció immobiliària. 

A continuació es presenta un quadre on es trobem les diferents partides 

en que es dividirà l’obra i el preu unitari aproximat que s’ha extret de la 

comparació amb altres obres de les mateixes característiques que la del 

projecte. També hi figura el preu total que costarà cada una de les 

partides. Aquest s’obtindrà de multiplicar els m2 de superfície construïda 

pel preu unitari de cada partida. 

A cada una de les partides s’explica en quins treballs consistirà cada una 

d’elles. 

 

 
Planta 
baixa 

Planta 
primera  

Planta 
segona 

Planta 
tercera 

Planta 
quarta 

Apartaments  863,82 863,82 863,82 863,82 

Residència  1544,17 1544,17   

Residència i accés als apartaments 2407,99     
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Inversió de l'edifici Cost/m2  Cost TOTAL Vida útil Amortització anual  

Moviment de terres 
Consisteix en el desbroçament del terreny, 
excavació de rases i pous, apuntalaments, 
transport de terres i la maquinària 
necessària. 

16,66 149.133,82 35 4.260,97 

Fonamentació  
Consisteix a realitzar i formigonar les 
sabates i riostres, murs de pantalla i lloses i 
la maquinària necessària. 

20,98 187.804,78 35 5.365,85 

Estructura 
Consisteix en realitzar i formigonar els 
pilars, jàsseres i forjats de les plantes 
(seran de formigó armat), com també les 
escales i la maquinària necessària. 

107,30 960.507,75 35 27.443,08 

Sanejament 
Consisteix en la instal·lació del desguàs de 
les aigües pluvials i residuals, mitjançant 
una xarxa separativa fins al sifó general.  

22,39 200.426,55 35 5.726,47 

Obra 
Consisteix en realitzar les parets de 
tancament de façana, les divisòries de la 
promoció incloent aïllament tèrmic i acústic, 
també seran d’aquesta partida tots aquells 
treballs que es realitzin amb maó com els 
mimbells. També s’inclou en aquesta 
partida el paviment que serà de rajola i 
marbre en tota la promoció i els enrajolats 
de paret amb el seu corresponent 
arrebossat. També pertany a la partida 
d’obra l’arrebossat de les parets exteriors. 

306,42 2.742.952,34 35 78.370,07 

Guixeria 
Consistiran en els acabats de parets i 
sostres, en general s’aplicarà un enguixat, 
excepte en cuines i banys. En aquests dos 
últims i en els distribuidors es realitzarà la 
col·locació d’un cel-ras. 

38,77 347.053,92 35 9.915,83 

Serralleria 
Consistirà en tots aquells elements com 
baranes fets amb perfils buits laminats 
d’acer i degudament soldats.  

21,85 195.592,68 35 5.588,36 

Fusteria 
Consistirà en primer lloc dels tancaments 
interiors de la promoció que seran de fusta 
i en segon lloc els tancaments exteriors 
que seran d’alumini. 

73,85 661.076,40 35 18.887,90 

Persianes 
Les persianes de totes les obertures de la 
promoció seran d’alumini i s’inclourà la  
cinta.  

19,53 174.824,94 35 4.995,00 

Fontaneria 
Consistirà en realitzar la instal·lació d’aigua 
freda i calenta amb canonades de coure i 
la instal·lació de gas. 

44,73 400.405,52 35 11.440,16 

Energia solar 
Consisteix en aconseguir aigua calenta 
sanitària mitjançant plaques solars. 

48,19 431.378,09 35 12.325,09 
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Material sanitari i aixetes 
Consisteix en la col·locació i compra de 
tots els elements sanitaris i aixetes dels 
banys i cuines. Com per exemple les 
piques de banys, wàters i les aixetes de 
cuina.  

31,47 281.707,17 35 8.048,78 

Electricitat 
Consistirà en realitzar la instal·lació 
elèctrica com endolls o punts de llum. 

48,98 438.449,86 35 12.527,14 

Calefacció i aire condicionat 
La calefacció es realitzarà mitjançant 
radiadors i l’aire condicionat per conductes 
encastats per sostre. 

38,88 348.038,60 35 9.943,96 

Instal·lacions especials 
Consisteix en la xarxa telefònica, el porter 
electrònic, antena col·lectiva TV-FM i les 
infraestructures de telecomunicacions. 

29,60 264.967,66 35 7.570,50 

Fumisteria i mobles de cuina 
Consisteix en les plaques de cocció, forns, 
campanes extractores, mobles per cuina 
de melamina i taulell per les cuines. 

31,00 277.499,91 35 7.928,57 

Ascensors 
Serà practicable amb portes corredisses de 
xapa d’acer inoxidable per pintar i motor 
incorporat en el forat destinat a l’ascensor. 

21,00 187.983,81 35 5.370,97 

Vidreria 
Seran tots els vidres necessaris per les 
totes les fusteries exteriors com per 
exemple 4-6-6. 

23,38 209.288,64 35 5.979,68 

Pintura 
Serà del tipus plàstica (dos mans) amb 
parets i sostres interiors i en parets 
exteriors serà específica per exteriors 
(dues mans) amb característiques 
específiques com impermeable. 

39,68 355.199,88 35 10.148,57 

     

Subtotal construccions + instal·lacions 984,66  8.814.292,30 35 251.836,92 

     

Benefici Industrial (20%) 196,93 1.762.858,46 35 50.367,38 

Seguretat i Salut (2%) 19,69 176.285,85 35 5.036,74 

Honoraris professionals (9,5%) 93,54 837.357,77 35 23.924,51 

     

INVERSIÓ TOTAL construcció i 
instal·lacions 1.294,83 11.590.794,38  331.165,55 

 

 

Si sumem tots els valors anteriors obtindrem el total del capital necessari 

inicial que serà de 14.912.419 € 
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7.2. Estudi simple econòmic – financer 

Els ingressos i els pagaments d’aquest estudi començaran al tercer any 

perquè el moviment comercial de la promoció no començarà fins aquest moment, ja 

que des de l’any zero fins al segon any la promoció estarà en fase de construcció. 

A continuació es veu totes les taules dels ingressos i pagaments calculades 

des del tercer any fins al setè, perquè serà el període que comença el moviment 

empresarial de la promoció fins a arribar a setè any que serà on els ingressos i 

pagaments seran relativament estables, ja que a partir d’aquest moment els 

augments que hi hauran estaran marcats per l’augment anual de l’I.P.C. Més 

endavant a la pàgina 53 es podran veure els cash-flows calculats fins l’any 20.  

En tots els càlculs s’ha considerat un I.P.C. d’un 1,5 % per any. Per tant els 

preus han tingut un increment lineal d’un 1,5 %. 

A continuació es detallaran les diferents pagaments i ingressos de la activitat 

de la promoció. 

INGRESSOS: 

• Previsió de preus de les places d’aparcament: 

� Places en venda:  

Hi ha un total de 100 places d’aparcament en venda. S’ha previst 

que 17 d’aquestes places es vendran al final de la construcció de 

la promoció, per tant prèvia obertura del complex. 

 

 

 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 

Previsió places a vendre 11 17 34 16 16 

Preu per plaça 37.000 37.555 38.118 38690 39270 
Total 629.000 638.435 1.296.012 619.040 628.320 
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� Places en lloguer:  

Hi ha un total de 52 places d’aparcament en lloguer 

 

• Previsió de preus de les habitacions i apartaments: 

 

 
 
 

 
 

Amb la previsió anteriorment realitzada i explicada de les habitacions i 

apartaments s’obtindrà uns ingressos anuals variables depenent de 

l’ocupació durant els dos primers anys, en canvi a partir del tercer any 

preveurem una ocupació anual del 90 %. 

 

 

 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

% Places llogades a l’any 50% 75% 90% 95% 95% 

Nº de places llogades 26 39 47 50 50 

Preu per plaça mensual 100 102 103 105 106 

Preu per plaça anual 1.200 1.224 1.236 1.260 1.272 

Total 31.200 47.736 58.092 63.000 63.600 

Mitja de preu mensual / llit hab. doble 1.600,00 € 

Mitja de preu mensual / llit hab. Individual 1.800,00 € 

Mitja de preu mensual / apartament 600,00 € 

  Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

I.P.C. (anual) = 1,5 % 1.600,00 1.624,00 1.648,36 1.673,09 1.698,18 
I.P.C. (anual) = 1,5 % 1.800,00 1.827,00 1.854,41 1.882,22 1.910,45 
I.P.C. (anual) = 1,5 % 600,00 609,00 618,14 627,41 636,82 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Cobraments anuals llits habitació doble 460.800 701.568 870.334 883.389 896.640 
Cobraments anuals llits habitació 
individual 561.600 855.036 1.023.632 1.038.986 1.054.571 

Cobraments anuals apartaments 216.000 328.860 400.551 406.560 412.658 

TOTAL cobraments 1.238.400  1.885.464 2.294.517 2.328.935 2.363.869 
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PAGAMENTS: 

Els pagaments estan dividits en tres subgrups segons qui els proporcioni, en 

primer lloc els de la residència, seguidament els dels apartaments i per últim els 

comuns a totes dues. 

• Pagaments de la residència: 

o Pagament dels sous del personal: 
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En el quadre anterior es pot veure els sous de cada un dels treballadors de la 

residència. Per saber el sou de cada un d’ells s’ha buscat el conveni laboral 

corresponent a aquest sector, per tal de saber aproximadament el seu sou. 

S’ha realitzat un augment d’un 5 % a cada un d’ells.  

A continuació es pot veure el número de personal que preveiem, serà variable 

els primers anys. Durant els dos primers serà inferior el número de personal, 

ja que a partir del tercer any l’ocupació de la residència serà constant i per 

tant el personal necessari també ho serà.  
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o Pagament del menjar dels clients de la residència: 

  Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Menjar 63.000,00 95.917,50 116.827,52 118.579,93 120.358,63 
 

o Pagament dels subministres: 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Telèfon 6.000  9.135  11.126  11.293  11.463  
Gas 17.808  27.113  33.023  33.519  34.022  
Llum 24.733  37.657  45.866  46.554  47.252  
Aigua 4.500  6.851  8.345  8.470  8.597  
TOTAL subministres 53.042  80.756  98.361  99.836  101.334  

 

o Pagament de la prima d’assegurança: 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Cost prima residencia 11.312  12.914  13.926  14.012  14.098  
 

o Pagament de serveis: 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Material de neteja 19.787  20.084  20.385  20.691  21.001  
Material Clínic 9.600  14.616  17.802  18.069  18.340  
Material d'oficina 1.800  1.827  1.854  1.882  1.910  
Material didàctic 2.100  2.132  2.163  2.196  2.229  
Altres pagaments 10.224  15.566  18.940  19.224  19.512  
TOTAL serveis 43.511  54.224  61.145  62.062  62.993  
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o Pagament de manteniment i reparacions: 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Calderes + aire condicionat  9.893  10.042  10.192  10.345  10.500  
Ascensor 10.553  10.711  10.872  11.035  11.201  

Extintors 480  487  495  502  509  

Desinfecció 600  609  618  627  637  

TOTAL manteniment 21.526  21.849  22.177  22.510  2 2.847  
 

• Pagaments dels apartaments: 

o Pagament de la prima assegurança: 

  Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Cost prima apartaments 7.213  7.552  7.767  7.785  7.803  
 

o Pagament de manteniment i reparacions: 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Calderes + aire condicionat 6.220  6.313  6.407  6.504  6.601  

Ascensor 6.634  6.734  6.835  6.937  7.041  

Extintors 360  365  371  376  382  

Desinfecció 480  487  495  502  509  

TOTAL manteniment 13.694  13.899  14.108  14.319  1 4.534  
 

• Pagaments conjunts de la promoció: 

o Pagament tributs: 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Tributs 3.096  4.714  5.736  5.822  5.910  
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o Pagament de publicitat i propaganda: 

 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 

Publicitat i propaganda 12.384  15.084  18.356  18.631  18.911  
 

 

A continuació es calculen els cash-flows tant el previ com el definitiu. El   

cash-flow en economia significa fluxos de caixa. Aquest, serveix per poder tenir un 

indicador important sobre la liquiditat de l’empresa, en aquest cas, el de la promoció 

de la residència i els apartaments.  
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Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20
INGRESSOS
Préstec bancari
Subvenció pública
Fundadors (socis)
Valor residual 38.459.911,08
Cobraments (hab. I apart.) 1.238.400 1.885.464 2.294.517 2.328.935 2.363.869 2.398.459 2.433.135 2.467.811 2.502.487 2.537.163 2.571.839 2.606.515 2.641.191 2.675.867 2.710.543 2.745.219 2.779.895 2.814.571
Parquing (vendes) 629.000,00 638.435,00 1.296.012,00 619.040,00 628.320,00
Parquing (lloguer) 31.200,00 47.736,00 58.092,00 63.000,00 63.600,00 64.200,00 64.800,00 65.400,00 66.000,00 66.600,00 67.200,00 67.800,00 68.400,00 69.000,00 69.600,00 70.200,00 70.800,00 71.400,00
SUMA DE INGRESSOS 0,00 0,00 629.000,00 1.908.035,00 3.229.212,00 2.971.649,00 3.020.255,00 2.427.469,00 2.462.659,00 2.497.935,00 2.533.211,00 2.568.487,00 2.603.763,00 2.639.039,00 2.674.315,00 2.709.591,00 2.744.867,00 2.780.143,00 2.815.419,00 2.850.695,00 41.345.882,08

PAGAMENTS
Solar 2.904.342,00
Construcció 3.863.598,33 3.863.598,33 3.863.598,34
Despeses projecte 18.236,00
Equipament residencia 350.000,00
Despeses financeres
Menjar 63.000,00 95.917,50 116.827,52 118.579,93 120.358,63 122.119,80 123.885,36 125.650,91 127.416,47 129.182,02 130.947,58 132.713,13 134.478,69 136.244,24 138.009,80 139.775,35 141.540,91 143.306,46
Primes d'assegurances 18.525,00 20.466,00 21.693,00 21.796,00 21.901,00 22.004,67 22.108,67 22.212,67 22.316,67 22.420,67 22.524,67 22.628,67 22.732,67 22.836,67 22.940,67 23.044,67 23.148,67 23.252,67
Pagaments personal 748.392,07 1.097.325,41 1.360.236,48 1.380.640,03 1.401.349,63 1.421.855,20 1.442.411,77 1.462.968,35 1.483.524,92 1.504.081,50 1.524.638,07 1.545.194,65 1.565.751,22 1.586.307,80 1.606.864,37 1.627.420,95 1.647.977,52 1.668.534,10
Publicitat 24.523,00 24.523,00 12.384,00 15.084,00 18.356,00 18.631,00 18.911,00 19.187,67 19.465,17 19.742,67 20.020,17 20.297,67 20.575,17 20.852,67 21.130,17 21.407,67 21.685,17 21.962,67 22.240,17 22.517,67
Serveis residencia 43.511,00 54.224,00 61.145,00 62.062,00 62.993,00 63.914,67 64.838,67 65.762,67 66.686,67 67.610,67 68.534,67 69.458,67 70.382,67 71.306,67 72.230,67 73.154,67 74.078,67 75.002,67
Tributs 3.096,00 4.714,00 5.736,00 5.822,00 5.910,00 5.996,67 6.083,67 6.170,67 6.257,67 6.344,67 6.431,67 6.518,67 6.605,67 6.692,67 6.779,67 6.866,67 6.953,67 7.040,67
Subministres 53.042,00 80.756,00 98.361,00 99.836,00 101.334,00 102.816,67 104.303,17 105.789,67 107.276,17 108.762,67 110.249,17 111.735,67 113.222,17 114.708,67 116.195,17 117.681,67 119.168,17 120.654,67
Manteniment i reparacions 35.220,00 35.748,00 36.285,00 36.829,00 37.381,00 37.927,67 38.475,67 39.023,67 39.571,67 40.119,67 40.667,67 41.215,67 41.763,67 42.311,67 42.859,67 43.407,67 43.955,67 44.503,67
SUMA DE DESPESES 6.786.176,33 3.888.121,33 4.238.121,34 977.170,07 1.404.234,91 1.718.640,00 1.744.195,96 1.770.138,26 1.795.823,00 1.821.572,13 1.847.321,26 1.873.070,39 1.898.819,52 1.924.568,65 1.950.317,78 1.976.066,91 2.001.816,04 2.027.565,17 2.053.314,30 2.079.063,43 2.104.812,56

DIFERENCIA -6.786.176,33 -3.888.121,33 -3.609.121,34 930.864,93 1.824.977,09 1.253.009,00 1.276.059,04 657.330,74 666.836,00 676.362,87 685.889,74 695.416,61 704.943,48 714.470,35 723.997,22 733.524,09 743.050,96 752.577,83 762.104,70 771.631,57 39.241.069,52
ACUMULAT -6.786.176,33 -10.674.297,66 -14.283.419,00 -13.352.554,07 -11.527.576,98 -10.274.567,98 -8.998.508,94 -8.341.178,20 -7.674.342,20 -6.997.979,33 -6.312.089,59 -5.616.672,98 -4.911.729,50 -4.197.259,15 -3.473.261,93 -2.739.737,84 -1.996.686,88 -1.244.109,05 -482.004,35 289.627,22 39.530.696,74

VAN = 13.243.430,04
TIR = 9,20%
i = 4,20%
Pay-Back = 19 anys
valor residual = 38.459.911,08

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20
INGRESSOS
Préstec bancari 1.739.782,21 1.739.782,22 1.739.782,22
Subvenció pública 3.976.645,06 1.988.322,54
Fundadors (socis) 1.242.701,58 2.485.403,17
Valor residual 38.459.911,08
Cobraments (hab. I apart.) 1.238.400 1.885.464 2.294.517 2.328.935 2.363.869 2.398.459 2.433.135 2.467.811 2.502.487 2.537.163 2.571.839 2.606.515 2.641.191 2.675.867 2.710.543 2.745.219 2.779.895 2.814.571
Parquing (vendes) 629.000,00 638.435,00 1.296.012,00 619.040,00 628.320,00
Parquing (lloguer) 31.200,00 47.736,00 58.092,00 63.000,00 63.600,00 64.200,00 64.800,00 65.400,00 66.000,00 66.600,00 67.200,00 67.800,00 68.400,00 69.000,00 69.600,00 70.200,00 70.800,00 71.400,00
SUMA DE INGRESSOS 6.959.128,85 4.225.185,39 4.357.104,76 1.908.035,00 3.229.212,00 2.971.649,00 3.020.255,00 2.427.469,00 2.462.659,00 2.497.935,00 2.533.211,00 2.568.487,00 2.603.763,00 2.639.039,00 2.674.315,00 2.709.591,00 2.744.867,00 2.780.143,00 2.815.419,00 2.850.695,00 41.345.882,08

PAGAMENTS
Solar 2.904.342,00
Construcció 3.863.598,33 3.863.598,33 3.863.598,34
Despeses projecte 18.236,00
Equipament residencia 350.000,00
Despeses financeres 1.263.081,89 1.263.081,89 1.263.081,89 1.263.081,89 1.263.081,89
Menjar 63.000,00 95.917,50 116.827,52 118.579,93 120.358,63 122.119,80 123.885,36 125.650,91 127.416,47 129.182,02 130.947,58 132.713,13 134.478,69 136.244,24 138.009,80 139.775,35 141.540,91 143.306,46
Primes d'assegurances 18.525,00 20.466,00 21.693,00 21.796,00 21.901,00 22.004,67 22.108,67 22.212,67 22.316,67 22.420,67 22.524,67 22.628,67 22.732,67 22.836,67 22.940,67 23.044,67 23.148,67 23.252,67
Pagaments personal 748.392,07 1.097.325,41 1.360.236,48 1.380.640,03 1.401.349,63 1.421.855,20 1.442.411,77 1.462.968,35 1.483.524,92 1.504.081,50 1.524.638,07 1.545.194,65 1.565.751,22 1.586.307,80 1.606.864,37 1.627.420,95 1.647.977,52 1.668.534,10
Publicitat 24.523,00 24.523,00 12.384,00 15.084,00 18.356,00 18.631,00 18.911,00 19.187,67 19.465,17 19.742,67 20.020,17 20.297,67 20.575,17 20.852,67 21.130,17 21.407,67 21.685,17 21.962,67 22.240,17 22.517,67
Serveis residencia 43.511,00 54.224,00 61.145,00 62.062,00 62.993,00 63.914,67 64.838,67 65.762,67 66.686,67 67.610,67 68.534,67 69.458,67 70.382,67 71.306,67 72.230,67 73.154,67 74.078,67 75.002,67
Tributs 3.096,00 4.714,00 5.736,00 5.822,00 5.910,00 5.996,67 6.083,67 6.170,67 6.257,67 6.344,67 6.431,67 6.518,67 6.605,67 6.692,67 6.779,67 6.866,67 6.953,67 7.040,67
Subministres 53.042,00 80.756,00 98.361,00 99.836,00 101.334,00 102.816,67 104.303,17 105.789,67 107.276,17 108.762,67 110.249,17 111.735,67 113.222,17 114.708,67 116.195,17 117.681,67 119.168,17 120.654,67
Manteniment i reparacions 35.220,00 35.748,00 36.285,00 36.829,00 37.381,00 37.927,67 38.475,67 39.023,67 39.571,67 40.119,67 40.667,67 41.215,67 41.763,67 42.311,67 42.859,67 43.407,67 43.955,67 44.503,67
SUMA DE DESPESES 6.786.176,33 3.888.121,33 4.238.121,34 2.240.251,96 2.667.316,80 2.981.721,89 3.007.277,85 3.033.220,15 1.795.823,00 1.821.572,13 1.847.321,26 1.873.070,39 1.898.819,52 1.924.568,65 1.950.317,78 1.976.066,91 2.001.816,04 2.027.565,17 2.053.314,30 2.079.063,43 2.104.812,56

DIFERENCIA 172.952,52 337.064,06 118.983,42 -332.216,96 561.895,20 -10.072,89 12.977,15 -605.751,15 666.836,00 676.362,87 685.889,74 695.416,61 704.943,48 714.470,35 723.997,22 733.524,09 743.050,96 752.577,83 762.104,70 771.631,57 39.241.069,52
ACUMULAT 172.952,52 510.016,58 629.000,00 296.783,04 858.678,24 848.605,35 861.582,50 255.831,35 922.667,35 1.599.030,22 2.284.919,96 2.980.336,57 3.685.280,05 4.399.750,40 5.123.747,62 5.857.271,71 6.600.322,67 7.352.900,50 8.115.005,20 8.886.636,77 48.127.706,29

CASH-FLOW PREVI

CASH-FLOW DEFINITIU
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7.3. Pla de finançament  

El Pla de finançament és la forma en què es finançarà la fundació, la qual, és 

un patrimoni organitzat sense ànim de lucre, habitualment amb finalitats culturals o 

socials, i personalitat jurídica reconeguda per la llei. El patrimoni fundacional és 

aportat pels fundadors inicials i subvencions públiques.  

Pla de finançament: 

Com a fonts principals de finançament destaquen les següents: 

o Fonts propis: aportacions que provenen dels fundadors. 

o Fonts alienes: finançament bancari (préstecs i crèdits bancaris) i 

subvencions públiques. 

El capital inicial s’aportarà de tres formes diferents: 

25 % fundadors = 14.912.419 x (25/100) = 3.728.104,75 € 

40 % subvenció pública = 14.912.419 x (40/100) = 5.964.967,60 € 

35 % préstec bancari = 14.912.419 x (35/100) = 5.219.346,65 € 

  Interès bancari = 3% fixa i 1,20 % variable (euribor) = 4,2 % 

  4,20 % x 5 anys = 21 % 

 5.219.346,65 € x 21 % = 1.096.062,80 € 

 1.096.062,75 € / 5 anys = 219.212,56 € /any 

 

Es pot veure en el cash-flow previ, que les pèrdues màximes es produeixen a 

l’any 2 amb un total de 14.283.419 €. Tal i com s’ha explicat anteriorment el capital 

inicial finançat és de 14.912.419 €, tenint una diferència de capital de 629.000 € que 

reservarem i utilitzarem per si es produís algun possible imprevist.  
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8. CONCLUSIONS 

Es pot concloure que la promoció d’apartaments per a gent jove i el centre 

assistencial per a gent gran definida anteriorment, complirà amb totes les normatives 

urbanístiques específiques de la zona.  

La promoció tindrà bona sortida al mercat ja que el servei de residència que 

ofereix a la zona no tindrà molta competència. Pel que fa als apartaments també hi 

haurà molta demanda per la tipologia de vivenda que s’ofereix, ja que va destinada a 

gent jove ja siguin persones soles o parelles, que no es poden permetre un pis de 

compra. 

El lloc on es situa la promoció és una zona de futura millora, amb la creació 

de nous edificis d’habitatges i zones verdes, com també nous equipaments enllaçats 

amb el nou port de Badalona. Això afavorirà a la constant demanda d’aquest servei 

ja que es convertirà en una futura zona desenvolupada. 

Un altre factor que farà que hi hagi molta demanda serà la bona comunicació 

que hi ha i haurà tant amb la ciutat veïna Sant Adrià, com amb la mateixa Badalona 

o la capital de província Barcelona.  

Pel que fa al finançament de l’obra estarà dividida en tres maneres diferents 

totes elles amb parts percentuals del total del capital. La primera serà mitjançant un 

préstec bancari, en segon lloc una subvenció de l’administració pública i per últim un 

capital aportat pels socis fundadors. Desprès d’haver estudiat i realitzat una petita 

proposta de promoció,  i haver calculat un estudi econòmic simple, podem dir que la 

promoció immobiliària serà una bona inversió. 
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9. AGRAIMENTS 

Quan arriba el moment d’abordar el projecte final de carrera després de tants 

anys, encara són moltes les persones que t’ajuden a tirar endavant, ja sigui a nivell 

de coneixements o donant-te recolzament moral com sempre saben donar-te els qui 

tens a la vora. 

En primer lloc vull agrair-li a Jordi Vilajosana  per estar sempre disposat a 

resoldre els dubtes, aconsellar-me i ajudar-me a escollir el projecte.  

També m’agradaria agrair la col·laboració de totes aquelles persones que 

directa o indirectament m’han ajudat a proporcionar-me informació, des de la gent 

del despatx professional on treballo fins la gent que m’ha atès en les residències.  

Per últim donar les gràcies a aquelles persones que estan al meu costat 

sempre, i que em donen suport, especialment em vull referir a la meva família i a la 

meva parella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Estudi de viabilitat d’un centre assistencial i apartaments 
 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Estudi de viabilitat d’un centre assistencial i apartaments 

 

61 

10. BIBLIOGRAFIA 

 Llibres: 

• Associació/ Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. (1999) Codi 

d’accessibilitat de Catalunya. Ingoprint S.A. 

Pàgines web: 

• http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08015&V3=669&

V4=118 1&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B 

• http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/informemayores/informe20

08/index.html#tomo2 

• http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/informemayores/informe20

08/capitulo-1.html 

• http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=849 

• https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA 

• http://www.trenscat.com/tmb/metro_ct.html 

• http://convenios.juridicas.com/convenios-sectores.php 

• http://www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm 

• http://www.paginasamarillas.es/residenciasgeriatricas_badalona_1086_30

0.html 

• http://maps.google.es/maps 

• http://www.badalona.cat/aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-

abast/actuacio-municipal/informacio-urbanistica-temp/planol-urbanistic 

 



                                                                    Estudi de viabilitat d’un centre assistencial i apartaments 
 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




