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1.1 Origen del projecte 

Arribat el moment d’escollir el projecte final de carrera, des del primer dia si una 

cosa tenia clara era que aquest havia d’ésser una continuació als coneixements 

assolits en la línea d’intensificació A (gestió a l’obra i a l’empresa). Més concretament 

volia ampliar i aprofundir més en l’assignatura de Gestió Immobiliària, és per això que 

el treball escollit finalment, és : Estudi de viabilitat d’una llar d’infants a l’Eixam ple 

Nord de Vilanova i la Geltrú . 

Fer aquest projecte, significa per a mi poder treballar en aquella faceta de 

l’arquitecte tècnic que més m’agrada, que és, l’anàlisi i gestió de les obres però des 

d’una vessant més numèrica i no tant tècnica. Sovint es considera que l’únic treball 

possible per a l’arquitecte tècnic és l’execució material de l’obra, però no s’ha d’oblidar 

la seva capacitat per controlar despeses, costos, beneficis i en general la rendibilitat de 

les promocions i gestionar-les en la seva totalitat, aquí apareix la figura del Project 

Manager. 

Amb la tipologia de treball escollida i clara només hem quedava posar-me en 

contacte amb algun professor del departament d’Organització d’empreses, així vaig 

contactar amb el  Sr. Jordi Vilajosana Crusells, li vaig plantejar la opció i finalment la va 

acceptar. En un primer moment el meu objectiu era realitzar un estudi de viabilitat però 

d’un edifici de vivendes, ja que m’interessava molt més que qualsevol equipament 

municipal, però la situació actual del sector de la construcció va fer que haguéssim de 

reconsiderar l’opció inicial. I així apareix la possibilitat de realitzar l’estudi d’una llar 

d’infants, ja que havent estudiat el municipi, és un dels equipaments que pot resultar 

viable la seva construcció.  

La ubicació concreta de la llar d’infants a l’Eixample Nord de la ciutat, és degut a 

que és una zona afectada per una Àrea Residencial Estratègica (promoguda per la 

Generalitat), on es preveu la construcció d’unes 900 vivendes, i en conseqüència 

s’hauran d’ampliar els serveis. Com és evident també al ésser una zona que no està 

encara urbanitzada, no disposa d’aquest tipus d’equipament al voltant.  
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L’objectiu principal d’aquest estudi és demostrar la viabilitat de la promoció i 

construcció d’una nova llar d’infants a Vilanova i la Geltrú. Aquest estudi es realitza 

considerant un solar concret destinat a equipaments municipals i tenint en compte 

qualsevol tipus d’aspecte ja sigui positiu o negatiu envers la llar. Per a conèixer tots 

aquests factors es tindrà en compte la situació econòmica actual, el mercat educatiu 

actual, la competència, l’entorn i ubicació del nou servei, les demandes municipals, la 

propietat del solar,etc. 

Per conèixer la propietat del solar, la ubicació i l’entorn, es realitzarà un estudi 

del projecte proposat per la Generalitat a la zona, ja que actualment es tracta d’una 

zona especialment delicada. Per aconseguir la titularitat del solar i saber si aquest es 

troba afectat per qualsevol tipus de servitud, es realitza l’estudi jurídic, realitzant les 

consultes pertinents al Registre de la Propietat. En aquest cas però, l’estudi jurídic es 

veu afectat pel projecte proposat existent (ARE entre torrents), ja que actualment la 

propietat del solar on s’ubicarà la llar d’infants és una, però degut al procés de 

compensació lligat a l’ARE, passarà a ser de propietat municipal. 

En segon lloc és necessari conèixer quines són les possibles construccions que 

es poden realitzar en el solar escollit destinat a equipament, que les obtindrem amb 

l’estudi Legal Urbanístic. S’estudiaran les ordenances municipals en un primer moment 

i les autonòmiques i estatals a continuació per acabar coneixent què i com es pot 

construir, el que ens donarà les característiques de la llar d’infants definitiva. 

Per conèixer el mercat educatiu i la competència és imprescindible fer l’estudi de 

mercat per a aconseguir els tres objectius clars de qualsevol estudi de mercat, que 

són: 

1. Definir el producte immobiliari 

2. Conèixer el preu mitjà del producte immobiliari 

3. Estimar el ritme de ventes, tot i que en aquest cas, no es realitzarà cap 

venta, si és necessari conèixer la demanda actual de places en llars d’infants 

del municipi. 

Un cop finalitzat l’estudi és important també saber-ne extreure les  dades 

correctament i extreure’n les conclusions pertinents. 

Finalment amb l’estudi econòmic i financer que serà el que ens determinarà si 

realment és viable o no, la construcció d’aquesta llar d’infants. Aquest estudi està 

format per l’estudi simple econòmic, on es fa una primera estimació de beneficis 

enfrontant les despeses amb els ingressos. Una altre part d’aquest estudi és el Cash-

Flow, tant el previ com el definitiu, que consisteixen en desglossar en el temps totes 

les despeses i els ingressos estimats en l’estudi econòmic simple i conèixer quin serà 
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el capital màxim al que s’haurà de fer front. Finalment l’estudi econòmic acabarà amb 

les conclusions de l’estudi de viabilitat i en conseqüència del projecte. 

Pel que fa a l’objectiu d’aquesta construcció des de l’àmbit de l’educació més 

pur, la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a oferir plaça escolar a tots els 

menors de 3 anys que així ho desitgin dins de l’àmbit català. És per això que està 

impulsant la creació de 30.000 noves places de titularitat pública amb la col·laboració i 

coordinació dels ajuntaments. 

Aquest augment de la demanda de places escolars per a menors de 3 anys, és 

degut a entre d’altres motius a la necessitat de les famílies actuals que cada vegada 

més necessiten compartir l’educació dels seus fills amb les llars d’infants que els hi 

permetin fer compatible la seva tasca laboral amb l’educativa. Un altre fet important en 

aquest augment és que ja fa uns anys que les dones estan totalment incorporades al 

mercat laboral el que significa que tenen la necessitat real de deixar els seus fills en 

aquestes llars. Tot i que també és conegut que a molts pares els resulta molt difícil 

deixar als seus fills als centres, han de saber que tots els centres, tant públics com 

privats, necessiten d’una autorització del Ministeri d’ Educació i Ciència per poder 

exercir correctament la seva funció. 

Per tots aquests motius i molts d’altres la Generalitat de Catalunya ha elaborat 

un nou mapa de la xarxa de llars d’infants on de les 30.000 noves places a crear, ja se 

n’han compromès 13.277 amb els ajuntaments.  
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4. DADES DEL SOLAR 
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4.1 Ubicació del solar 

La promoció estudiada es troba situada al llindar de l’antic barri de les Casernes i 

del recent barri del Llimonet de Vilanova i la Geltrú, ambdós ubicats a la zona nord de 

la ciutat.  

El solar com a tal encara no està definit, ja que es troba afectat per una Àrea 

Residencial Estratègica de la Generalitat de Catalunya (veure capítol 5. Dictamen 

Jurídic). Tot i que és un solar per definir, en el planejament provisional derivat per 

aquesta actuació té una superfície de 2.280,00m2 i passarà a ser propietat municipal i 

estarà destinat a equipaments, en aquest cas educatius. El nou solar estarà envoltat 

per una zona verda d’uns 18.000m2 i el seu accés principal serà des del carrer Masia 

d’en Frederic, tot i que peatonalment també s’hi podrà accedir des de la Ronda Ibèrica. 

 

 
Figura 4.1.1 Situació Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú 

 
Figura 4.1.2 Emplaçament del solar (zona d’entre torrents de l’Eixample Nord) 
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Figura  4.1.3. Ubicació del solar 

 

 
Figura 4.1.4. Solar escollit 
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Figura 4.1.5. Solar escollit 

 

Figura 4.1.6 Solar escollit 
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4.2 Vilanova i la Geltrú 

Ciutat capital de la comarca del Garraf amb una extensió de 33,5 Km2 i amb una 

població de 64.905 habitants segons el cens de l’any 2008 (base de dades de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya), que la situa amb una densitat de població de 

1.937,46hab/Km2.  

És una població que es troba en constant creixement demogràfic (veure figura 

4.2.1), degut a que en l’actualitat s’estan duent a terme diferents projectes de grans 

magnituds com la construcció del Polígon Sant Jordi per a ús residencial, la 

transformació de l’antiga fàbrica Pirelli en la nova Eixample de Mar, la urbanització de 

tota la zona nord de la ciutat coneguda com l’Eixample Nord (amb la intervenció de la 

Generalitat per mitjà de l’Institut Català del Sòl, creant una Àrea Residencial 

Estratègica “ARE” a la zona coneguda entre torrents) i la futura remodelació de la 

façana marítima amb la recent creació d’un nou port esportiu. 

 

 

Figura 4.2.1 Evolució del creixement demogràfic de Vilanova i la Geltrú 

Vilanova i la Geltrú, es va formar a partir de dos nuclis històrics: la Geltrú, 

ciutat mil·lenària que apareix documentada abans de l’any 1000, i la Vila Nova, nucli 

nascut davant de la Geltrú en terrenys de la veïna Cubelles. És una ciutat amb una 

llarga i densa història, que va obtenir la Carta Pobla del rei Jaume I l'any 1274. 

 

Figura 4.2.1. Plaça de la vila 

Any 1900 1930 1950 1970 1981 1986 2006 2008 

Habitants 11.856 16.400 19.483 35.714 43.833 44.977 62.826 64.905 
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         La ciutat polaritzadora d’un entorn territorial més ampli, sempre ha tingut un 

gran dinamisme econòmic, basat primer en l'agricultura i el comerç marítim de vi 

(segles XVIII i XIX), després, en la industrialització del sector tèxtil (segle XIX) i, per 

últim, en una diversificació industrial fonamentada en les grans fàbriques del metall, 

tèxtil i químic (primera meitat del segle XX). Actualment la ciutat manté una certa 

activitat agrícola, una flota pesquera de les més importants de Catalunya i cal afegir al 

sector industrial el ràpid desenvolupament del sector terciari i de serveis. 

És una ciutat que constantment ha viscut relacionada amb el mar, només cal der 

un passeig per la façana marítima –des del turó de Sant Gervasi fins a Sant Cristòfol– 

per demostrar aquesta relació. Al final del passeig de Ribes Roges, pel costat oest es 

troben els vestigis més remots de la ciutat: el poblat Adarró, els arqueòlegs dedueixen 

que el poblat iber, habitant des del segle VI fins al segle I aC, van establir un port 

marítim des del qual s’exportaven ceràmiques fins uns altres llocs del Mediterrani, fet 

que va fer que al segle II aC s’instal·lessin els romans a la ciutat. Avui en dia encara 

existeixen murs de pedra que permeten imaginar l’antiga distribució de les vivendes.  

A continuació s’extén el passeig i el barri residencial de Ribes Roges, on 

destaquen una sèrie de cases modernistes d’estiueig de principis del segle XX. La 

torre de Ribes Roges la única existent en l’actualitat, de les tres que tenia l’últim 

recinte fortificat de la marina vilanovina. És avui un espai singular on l’artista 

contemporani Josep Guinovart ha recreat la seva interpretació del món mariner amb la 

coneguda “carpa Juanita”.  

En aquest punt comença el Passeig del Carme, un dels punts d’oci de la ciutat 

amb terrasses, bars i restaurants, el parc de Ribes Roges i el port esportiu. Continuant 

pel passeig, en la cruïlla amb la Rambla trobem el monument a Francesc Macià 

(president de la Generalitat de Catalunya i fill de la ciutat), obra de l’ artista Josep 

Maria Subirachs. A partir d’aquí comença el sector més mariner de la ciutat, amb la 

Casa del Mar o Ca la Fassina (casa típica de pescadors, fàcil de reconèixer pel seu 

porxo sustentat per enormes bigues). Seguint pel Passeig Marítim s’arriba al port de 

pesca, un dels més importants de Catalunya en flota i captura.  

Vilanova i la Geltrú disposa d’infraestructures nàutiques i d’oci: port esportiu, 

platges, passeig marítim i camp de golf. L’oferta cultural és molt variada i complerta, 

amb museus de rellevància nacional, programació estable de teatre, música i 

cinema i festivals com el de Música Popular i Tradicional (FIMPT). 

L'oferta festiva tradicional i popular de Vilanova i la Geltrú és de les més riques de 

Catalunya, destacant els Tres Tombs, el Carnaval, la Festa Major. 
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En una ciutat amb tanta tradició agrícola i pesquera, la gastronomia basada 

en aquests productes frescos també és molt important i reconeguda. 

Podem tenir una visió antropològica de la vida d’aquest segle caminant per la 

Casa Papiol o per la Masia en Cabanyes, i pel centre d’Interpretació del 

Romanticisme. El recorregut cal completar-lo amb la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer, on podem observar les col·leccions d’art egipci, precolombí, etnològic i de 

pintura catalana dels segles XIX i XX. 

El Museu del Ferrocarril permet veure l’evolució de les màquines de vapor fins 

a les locomotores. El Museu del Mar, el Museu de curiositats Marineres Roig 

Toqués i la Col·lecció Etnològica també són interessants per les seves col·leccions. 

A destacar també les façanes modernistes de la Rambla, els monuments 

contemporanis a Francesc Macià de Josep M. Subirachs, a Antoni Gaudí de 

Salvador Aulestia, a Pasifae d’Óscar Estruga, i la Torre Blava de Josep Guinovart.   
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4. DICTAMEN JURÍDIC 
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4.1 Planejament urbanístic 

El planejament territorial de Catalunya està formulat i aprovat mitjançant diversos 

instruments, amb l’amplitud i precisió necessària per a que pugui ser el referent 

principal de la política territorial a desenvolupar en la línea que assenyalen els articles 

40 i 45 de la Constitució Espanyola, així com seguir els principis que determinen els 

articles 45 a 48 de l’Estatut de Catalunya. 

Els instruments de planejament territorial es completen amb plans directors 

territorials creats per la Llei 31/2002 de 30 de desembre. Per altra banda la Llei 

d’urbanisme preveu els Plans directors urbanístics, plans que disposen de la mateixa 

flexibilitat d’àmbit i de contingut que els Plans directors territorials, però amb més 

precisió pel que fa a les seves determinacions. 

A Catalunya s’estableixen set àmbits funcionals per a la formulació dels plans 

territorials parcials que són: l’Alt Pirineu i Aran, el camp de Tarragona, les comarques 

centrals, les comarques gironines, l’àmbit metropolità de Barcelona, l’àmbit de Ponent i 

les Terres de l’Ebre. Aquests plans han de desplegar les determinacions del Pla 

territorial general i han de fer-ho amb el major detall que permet la menor extensió del 

seu àmbit.  

La Llei de política territorial estableix per als plans territorials el contingut temàtic 

següent: 

- Definició dels nuclis especialment aptes per establi equipaments d’especial 

interès comarcal. 

- Assenyalar els espais d’interès natural. 

- Definir les terres d’ús agrícola o forestal a conservar o ampliar per les seves 

característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

- L’emplaçament de les infraestructures. 

- Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès 

historicoartístic. 

- Les previsions de desenvolupament socioeconòmic. 

- Les determinacions per a la planificació urbanística. 

La nostra actuació es troba englobada dins d’aquests set àmbits d’actuació i 

concretament en el Pla territorial parcial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (PTMB), 

compren el territori que abasten les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, 

Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una superfície 

de 3.236Km2 repartits en 164 municipis. 
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En aquest context es crea la figura de les àrees residencials estratègiques (ARE) 

i s’encomana al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament 

de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que dins de les seves 

competències, impulsin l’elaboració, aprovació i execució dels plans directors 

urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques. En 

aquest sentit apareixen 101 àmbits susceptibles de ser àrees residencials 

estratègiques, localitzats en un total de 86 municipis. 

Els plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques comporten 

la delimitació, l’ordenació i la transformació de les àrees delimitades, i si s’escau, la 

modificació de la classificació urbanística del sòl o de les condicions de 

desenvolupament previstes en el planejament vigent. A Vilanova i la Geltrú l’instrument 

de planejament urbanístic vigent és la revisió del Pla General d’Ordenació aprovat al 

Juliol del 2001. 

Les àrees residencials estratègiques apareixen també en paral·lel amb el Pacte 

nacional per a l’habitatge, ja que està previst que atenguin a mitjà o a llarg termini la 

demanda social per gaudir d’un habitatge digne, adequat i accessible. Els estudis 

realitzats per a la redacció d’aquest pacte han detectat una demanda no satisfeta 

d’aproximadament 200.000 habitatges requerits d’ajut públic, i per altre banda les 

projeccions oficials demogràfiques i de llars indicaven una mitjana anual de creació de 

40.000 noves llars, en el període de 2007-2016, de les quals s’estima que un 60% 

necessitarà algun tipus de suport públic. 

El Pacte nacional per l’habitatge amb l’ajut de les ARE pretenen assolir cinc 

reptes fonamentals: 

- Millorar l’accés a l’habitatge, especialment per a joves. 

- Millorar les condicions del parc d’habitatges. 

- Millorar l’allotjament de la gent gran i les persones amb diversitat funcional. 

- Prevenir l’exclusió social residencial. 

- Garantir un habitatge digne i adequat a les llars mal allotjades. 
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4.2 L’ARE entre torrents 

L’àmbit territorial objecte d’aquest planejament està situat al Nord-Oest de la 

ciutat consolidada de Vilanova i la Geltrú. Està delimitat pel carrer de la Masia d’en 

Frederic a Llevant, el Torrent de la Pastera al sud, la Rambla dels Països Catalans al 

nord i la zona “entre torrents” a ponent. La Ronda Ibèrica travessa el sector i el divideix 

en dos àmbits ben diferenciats pel seu context, tamany i relació amb el nucli històric. 

L’àmbit “entre torrents” per la seva proximitat al nucli antic, així com a la 

Fundació hospital Sant Antoni Abat, la zona denominada “l’hospital” i la condició de 

xarxa cívica de l’eix que els torrents de la Pastera i de la Masia d’en Cabanyes 

generen, defineix l’àmbit d’actuació per a tres equipaments. 

Existeix una demanda d’equipaments sanitaris i assistencials i la proximitat de 

l’hospital de Sant Antoni Abat i d’altres centres assistencials i sanitaris al voltant de 

l’Esglèsia de Sant Josep, ha propiciat destinar sòl per a la construcció d’un centre 

hospitalari i assistencial de caràcter comarcal accessible des de la ronda Ibèrica, al 

davant de l’actual hospital. 

L’àmbit més proper al nucli antic, situat sota de la ronda, s’ha optat per destinar-

hi sòl per a espais lliures amb continuïtat cap al nord seguint la traça dels torrents 

existents i s’ha optat també per destinar-hi sòl per a equipaments comunitaris de caire 

cultural. 

Per últim també existeix una manca d’equipaments educacionals al qual anirà 

destinat el tercer àmbit reservat dins de l’ARE. 

El solar estudiat es troba dins de l’àmbit d’actuació del Pla Director Urbanístic de 

l’Àrea Residencial Estratègica entre torrents de Vilanova i la Geltrú. Aquest pla ha 

estat promogut exclusivament per la Generalitat de Catalunya i s’ha creat amb la 

finalitat clara de crear nou sòl residencial al municipi i per subvenir el dèficit d’habitatge 

protegit que té en general la comunitat autònoma catalana i en conseqüència Vilanova 

i la Geltrú. 

Les característiques principals d’aquests nous assentaments residencials de 

tipologies arquitectòniques i socials diversificades, amb els equipaments necessaris 

per a la seva prevista població i amb les dotacions comercials adequades, són: 

- Té una extensió superficial de 16,53 Ha, i està prevista l’edificació de 469 

habitatges en règim de protecció oficial, sobre un total d’uns 885 habitatges. 

- L’àmbit de l’àrea residencial estratègica forma part del sector de “l’Eixample 

Nord” de la ciutat i té com a singularitat l’acompanyament d’un conveni 

urbanístic establert entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Incasòl i un 

promotor privat,  segons el qual s’allibera part de l’edificabilitat del sector de 
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la Platja Llarga i es preveu el seu trasllat al sector de l’Eixample Nord. Per la 

qual cosa es preveu la creació de solars sense aprofitament assignat, 

procedents del sector que s’hauran d’adjudicar a l’Ajuntament.  

- El sector de l’Eixample Nord, que inclou l’àmbit entre torrents, constitueix des 

de fa molts anys un potencial creixement urbà en continuïtat amb els teixits 

urbans consolidats per sota de la Ronda Ibèrica i el desplegament urbà del 

barri del Llimonet. De fet la zona es troba en una privilegiada i única situació 

en relació al nucli antic de la ciutat i a una de les principals vies distribuïdores 

de trànsit de la ciutat, la Ronda Ibèrica. 

- L’ordenació de l’àmbit preveu crear compacitat urbana amb la finalitat de 

garantir un espai socialment cohesionat, físicament ben relacionat i 

urbanísticament integrat al conjunt de Vilanova i la Geltrú. La continuïtat dels 

recorreguts interns de Vilanova fins al nord, la preservació contínua de l’espai 

entre el Torrent de la Pastera i de la Masia d’en Cabanyes com a parc 

territorial-urbà d’escala major, preveu crear un espai de fusió i relació de 

l’espai urbà i l’espai natural. 

- En resum, l’ARE entre torrents té com a característiques principals: 

 

Superfície 
àmbit (m 2) 

Sostre total 
(m2) 

Edificabilitat 
bruta 

(m2st/m 2sol) 

Sostre 
residencial 

(m2) 
% 

165.269,00 118.993,68 0,72 84.287,20 70,83% 

     

Sostre HPO 
(m2) % Sostre HLL 

(m2) % 

41.224,87 48,91% 43.062,33 51,09% 

    

Total habitatges  

HPO HLL Total Densitat 
(hab/ha) 

469 416 885 53,57 

 

Taula 4.2.1 Característiques de l’ARE 
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- Les característiques urbanístiques del sector pel que fa a zones i sistemes, 

són: 

Sòl públic Superfície m 2 
sòl % 

V0 Viabilitat 44.177,33 26,73% 

V2 Reserva viabilitat 7.367,08 4,46% 

P0 Verd públic 5.993,98 3,63% 

P1 Parc urbà 42.778,56 25,88% 

E0 Equipament públic 20.668,82 12,51% 

          Total sòl públic  120.985,77 73,21% 

Sòl privat Superfície m 2 
sòl % 

10  36.179,34 21,89% 

T  1.746,99 1,06% 

SC  6.356,90 3,85% 

         Total sòl privat  44.283,23 26,79% 

Total sector  165.269,00 100,00% 

Taula 4.2.2 Característiques urbanístiques del sector 

 

La propietat del solar estudiat en aquests moments és privada i recau a la Casa 

d’Emparo de Vilanova i la Geltrú, però un cop realitzat el nou planejament derivat 

d’aquest ARE, passarà a ser de propietat municipal i la seva catalogació és 

d’equipament, estant permès el d’ús educatiu. 
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Documentació gràfica de l’ARE: 

1. Zona d’actuació i situació: 

 
Figura 4.2.1 Vilanova i la Geltrú 

 
Figura 4.2.2 Zona d’entre torrents 
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2. Estat actual- propietaris actuals: 

 
Figura 4.2.3 Propietaris terrenys afectats per l’ARE   

           

 

 

          Solar escollit 

 

          Propietari actual 

 

 

 

 

 

                                  Figura 4.2.4 Solar escollit 

 

 
Taula 4.2.3 Llistat de propietaris afectats 
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3. Planejament derivat 

 

Figura 4.2.5 Planejament derivat (vials) 

 
Figura 4.2.6 Planejament derivat (parcel·les)             
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Figura 4.2.7 Ubicació solar escollit en el planejament derivat 
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5. DICTAMEN LEGAL-URBANÍSTIC 
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5.1 Marc legal 

 

El solar estudiat està subjecte a les Normes Urbanístiques del Pla General 

d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú , el qual va ser revisat al Maig de l’any 2001, ja 

que va ser aprovat en primera instància per la Generalitat de Catalunya en la sessió 

del 20 de Maig de 1981. D’aquest pla formen part tot un seguit de normes 

urbanístiques que tenen com a objecte la ordenació urbanística de la totalitat del 

municipi de Vilanova i la Geltrú. 

La recent “Ley del 8/2007 del Suelo ” del 28 de Maig, regula les condicions 

bàsiques i garantitza la igualtat en l’exercici dels deures i en el compliment dels deures 

constitucionals relacionats amb el sòl en tot el territori espanyol. 

Al tractar-se d’un equipament destinat a educació, en aquest cas infantil, 

existeixen normatives específiques i comunes a tot l’estat espanyol que regulen aquest 

tipus d’ensenyament i els centres que l’imparteixen. 

En primer lloc trobem la “Ley Orgánica de la Educación”  del 3 de Maig del 

2006, coneguda com la LOE que ens regula els principis i les finalitats de l’educació i 

per altre banda regula l’organització de l’ensenyament i l’aprenentatge al llarg de la 

vida.  

Pel que fa a la normativa pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

apareix legislació pròpia del Departament d’Educació i una sèrie de decrets i ordres 

específics de l’educació infantil. 

En aquest punt apareix com a gran referent el Pacte Nacional per a l’educació  

del 20 de Març del 2006 que neix amb una doble consideració, el fet que l’educació és 

una prioritat del Govern i del convenciment que els canvis que necessita el nostre 

sistema educatiu han de tenir el màxim consens social possible. 

El Decret 282/2006 del 4 de Juliol, pel qual es regula el primer cicle de 

l’educació infantil i els requisits dels centres, on apareix el nombre màxim d’alumnes 

per aula, les dimensions i requisits mínims de les escoles. 

La Generalitat de Catalunya subvenciona part de la construcció de l’escola, tal i 

com s’extreu de l’ORDRE EDC/343/2007 del 3 d’Octubre per la qual s'obre 

convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la 

consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants. 

Paral·lelament a aquesta subvenció per la creació de noves places, la generalitat 

mitjançant l’ORDRE EDU/397/2008 del 24 de Juliol estableix les bases generals de la 

línia d’ajuts i subvencions destinades als centres educatius privats. 
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El Decret Decret 55/1994  estableix el règim d’autorització dels centres docents 

privats i ens regula les directrius que ha de seguir un centre per a rebre les 

autoritzacions pertinents del Departament d’Educació de la Generalitat. 
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5.2 Aplicació de les normes urbanístiques i d’educa ció 

 

El Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú  en el CAPÍTOL NOVÈ 

inclou el Sistema d'Equipament Educatiu (clau H) : 

Article 102. Definició  

1. Comprèn els sòls destinats a usos públics de tipus educacional. El sòl serà 

sempre de domini públic, si bé s'admet la gestió del sector privat en els 

mateixos. S'exceptuen d'aquesta idea els equipaments existents que es regiran 

pel que disposa l'article 24.4. d'aquestes Normes. 

2. S'exceptuen de la condició de domini públic del sòl les realitzacions 

educacionals realitzades per entitats i fundacions sense interès de lucre, i quin 

funcionament i característiques estan previstos en lleis especials.  

Article 103. Usos admesos  

1. Compren tots els centres d'educació pre-escolar, EGB, ESO i Batxillerat, així 

com centres d'Ensenyament Professional i Universitària, amb les corresponents 

instal.lacions annexes esportives i culturals.  

2. L'assignació del sòl previst per aquesta finalitat serà objecte d'un Pla 

d'Iniciativa Municipal, o Intermunicipal en el cas d'ensenyament Professional o 

Universitari, i quines determinacions siguin coherents amb les previsions del 

Programa d'Actuació d'aquest Pla.  

Article 104. Condicions dels equipaments educacionals resultants de sistemes en sòl 

urbanitzable  

Els sistemes resultants de cessió en sòl urbanitzable reuniran les següents condicions:  

a) Reserva mínima de sòl: la legalment necessària pel centre educacional que s'hagi 

d'instal.lar. 

b) Proporció de la parcel.la: entre la dimensió major i la menor, la proporció no serà 

superior a 3:1.  

c) Pendent màxima admissible: 15%  

d) Número màxim de plantes per l'edificació PB + 2.  

Article 105. Condicions de l'ordenació i de l'edificació  

1. L'edificació es regularà pel tipus d'edificació aïllada amb les següents observacions:  

Edificabilitat:   0,6 m² sostre per m² de sòl.  

Altura reguladora:  12 m. sobre la cota del terreny.  
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Distribució del sòl:  30% per l'edificació.  

20% per vials i aparcament  

50% per àrees lliures.  

2. No obstant, si el sistema educatiu es troba localitzat en sectors de sòl urbà que 

comprenen zones reguladores per ordre segons alineació de vial, només podran 

regular-se per edificació aïllada quan ocupin tota l'illa. En la resta de circumstàncies es 

regiran pels paràmetres edificatoris de la zona col.lindant. 

 

Compliment de les ordenances municipals de la llar d’infants proposada: 

 

NORMATIVA 
PARÀMETRES 

ADAPTATS AL SOLAR 
ESCOLLIT 

PROJECTE 

Proporció de la 
parcel·la 

dimensió major i menor: 3:1 COMPLEIX 62:55 

Pendent màxima 
admisible 

15% 2% 

Nº màxim de plantes 
edificades 

PB + 2PP PB 

Edificabilitat 0,6 m2 sostre/  m2 sòl 1.282,8 m2 sostre 618,09 m2 sostre 

Altura reguladora 12m sobre la cota del 
terreny 

12 m 4,5 m 

Distribució del sòl 30% per l'edificació 681,80 m2 sostre 680,00 m2 sostre 

20% per vials i 
aparcaments 

456,80 m2 
aparcament 

458,80 m2 
aparcament 

50% per àrees lliures 1.140,00 m2 lliures 1.141,20 m2 lliures 

 

Taula 6.2.1. Compliment ordenances municipals 

 

Segons el decret 282/2006 , de 4 de juliol, que regula el primer cicle de 

l'educació infantil i els requisits dels centres: 

- L'objectiu d'aquest decret és, doncs, protegir els drets de l'infant a través de 

la regulació del primer cicle d'educació infantil, tot establint les competències 

educatives a assolir, les finalitats i els principis d'aquest cicle, entre els quals 

s'incorpora la llengua de l'ensenyament. 

- L’objecte d’aquest és establir els principis, els objectius i les competències 

educatives del primer cicle de l'educació infantil, els requisits mínims quant al 

nombre i qualificació dels professionals que hi participen i, quant als espais i 

a les instal·lacions on es produeix l'acció educativa, el nombre màxim 

d'infants per unitat, el procediment d'autorització administrativa d'aquests 
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centres, la participació de la comunitat educativa així com la possibilitat de 

delegar determinades competències als ajuntaments. 

- Els centres han d'oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a 

grups estables d'infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per 

franges horàries i de serveis durant deu o més mesos l'any. 

- Els professionals que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil han 

d'estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del 

títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de 

qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a 

algun dels anteriors. El nombre mínim de professionals en presència 

simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani més 

un, incrementat en un de més per cada 3 grups. 

- Al primer cicle de l'educació infantil pot haver-hi simultàniament, com a 

màxim, el següent nombre d'infants per grup: 

o Grups d'infants menors d'un any: 8 infants. 

o Grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants. 

o Grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants. 

- Els requisits mínims d'espais i instal·lacions són: 

o La llar d'infants ha de disposar d'accés independent des d'un espai 

públic i, com a mínim, dels següents espais i instal·lacions: 

� Un mínim de tres sales, una per cada tram d'edat d'aquesta 

etapa.  

� Cadascuna d'aquestes sales ha de tenir una superfície mínima 

de 2 metres quadrats per infant, amb un mínim de 30 metres 

quadrats. 

� Les sales destinades a nens menors de 2 anys han de 

disposar d'àrees diferenciades per a facilitar el descans i la 

higiene dels infants. 

� Cada sala destinada a nens de 2 anys ha de disposar d'un 

servei que és visible i directament accessible des de la sala i 

que disposa, com a mínim, de dos lavabos i dos inodors. 

� Una sala diferenciada i suficient per a la preparació d'aliments, 

o una cuina. 

� Un pati d'esbarjo a l'aire lliure que ha de tenir una superfície 

mínima de 2 metres quadrats per cada infant en utilització 

simultània, i un mínim de 75 metres quadrats. 
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� Una sala addicional i diferenciada per a usos múltiples de, 

com a mínim, 30 metres quadrats. 

� Un espai diferenciat amb un mínim de 10 metres quadrats per 

a les tasques d'administració i per a les de coordinació docent. 

A les llars d'infants de 7 o més unitats ha d'haver-hi dos espais 

diferenciats. 

� f) Una cambra higiènica per al personal que atén els infants la 

qual ha de disposar, com a mínim, d'un lavabo, un inodor i una 

dutxa i ha d'estar separada i ser independent dels espais i 

serveis utilitzats pels infants. 

La Generalitat de Catalunya amb l’ORDRE EDC/343/2007 obre convocatòria 

pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places 

per a infants de zero a tres anys en llars d'infants, ja que té l'obligació de garantir un 

nombre suficient de llocs en llars d'infants per atendre l'escolarització de la població 

que els demani places. 

Per a poder rebre la subvenció s’haurà d’acreditar un període mínim de 

manteniment del servei, mitjançant un document que acrediti que la corporació local és 

propietària del solar, o bé que en té cedit l’ús durant un mínim de 15 anys. 

L'import de la subvenció és el 95% del cost de les obres efectuades i 

acreditades, tot i que té les següents limitacions: 

- En el supòsit de creació, l'import màxim de la subvenció serà de 5.000,00 

euros per cada plaça creada. 

- Si la corporació local rebés qualsevol altra subvenció d'una entitat de 

titularitat pública per a la mateixa finalitat, la totalitat de subvencions 

públiques no podrà superar el 95% del cost de l'obra. 

Mitjançant l’ORDRE EDU/397/2008 s’estableixen bases generals de la línia 

d’ajuts i subvencions destinades als centres educatius privats. 

- L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió d'ajuts i 

subvencions adreçades als centres educatius privats, per a la realització 

d'activitats pròpies en l'àmbit competencial del Departament d'Educació. 

- El mòdul de subvenció per al curs escolar 2008-2009 és de 

800,00 euros per alumne/curs. No obstant això, es podrà disminuir aquest 

mòdul, en el cas que l'import màxim de la convocatòria no permeti atendre el 

total de possibles centres beneficiaris. (Per a realitzar l’estudi es tindrà en 
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compte el mòdul del curs 2008-2009, tot i que aquest ja hagi finalitzat. Això 

és degut a que els mòduls per al curs 2009-2010, encara no s’ha fet oficials, 

es preveu per a mitjans del mes de Juliol) 

 

Amb el decret 55/1994 la Generalitat de Catalunya estableix que la obertura i el 

funcionament dels centres docents privats es sotmetrà al principi d’autorització 

administrativa. 

L’autorització d’un centre docent privat comportarà la tramitació de tres fases: 

fase d’aprovació del projecte del centre, fase d’autorització d’obertura i fase de posada 

en funcionament. 
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6. DICTAMEN SOCIOECONÒMIC 
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6.1 SITUACIÓ ECONÒMICA A CATALUNYA 

Participació de Catalunya en el PIB nacional 

Catalunya és la Comunitat Autònoma on la seva economia té un pes major sobre 

el total nacional. 

L’ any 2007 Catalunya va tenir un pes sobre el total de la població espanyola del 

16,00% sobre la producció total nacional. La seva densitat demogràfica és però molt 

superior a la mitjana estatal ja que és de 224,50 hab/Km2 envers els 89,60 hab/Km2 

que formen la mitjana de l’Estat Espanyol, tot i això, la participació de Catalunya a la 

producció total nacional és superior al seu pes demogràfic. Tot i que des de l’any 1996 

s’està produint una lleu disminució de la seva participació dins del PIB nacional, que 

contrasta amb el constant augment de la població (veure figura 6.1.1). 

 

 
Figura 6.1.1 PIB i població 

De les quatre províncies catalanes, la que registra un índex de població major 

(segons l’índex del 2009 efectuat per l’Institut Català d’Estadística) és Barcelona amb 

de 5.414.447 persones, seguida per Tarragona amb 788.895, Girona amb 731.864 i 

per últim per Lleida amb 426.872 habitants. De totes elles la ciutat de Barcelona n’és el 

màxim exponent amb 1.615.908 persones censades. 

En el període de 1996-2008, la població catalana ha crescut en més d’un milió 

de persones, el que suposa un increment del 19,8%. Això ha provocat un augment del 

pes demogràfic de la comunitat. L’explicació d’aquest increment del pes de la població 

catalana sobre el total, la trobem en el seu major creixement vegetatiu i sobretot en els 

fluxos migratoris que també han sigut majors que la mitjana nacional. 

En concret des de l’any 2000, la xifra de naixements menys defuncions per cada 

mil habitants s’ha situat sistemàticament per sobre d’Espanya, el que ha suposat que 

la mitjana d’aquesta magnitud entre els anys 1996 i 2006 assolís a Catalunya la xifra 

d’1,44, bastant superior al 1,09 estatal. 
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Per tant el saldo vegetatiu ha contribuït a incrementar el pes de la població 

catalana en el país. Per altre banda, el saldo migratori interior i exterior és positiu en 

720.000 persones, gràcies a l’aportació estrangera, ja que el saldo migratori interior va 

ser negatiu i de -27.500 persones, el que significa que el vertader motor del creixement 

demogràfic, ha estat el moviment estranger. En aquest sentit totes les províncies 

catalanes van registrar un sensible increment demogràfic en el període 1997-2008; 

Girona i Tarragona amb un 37,9% i un 37,3% varen ser les que van experimentar un 

major augment (veure figura 6.1.2). No obstant la província de Barcelona segueix 

tenint un pes demogràfic destacat sobre la resta de la Comunitat Autònoma, la seva 

participació és del 73% respecte del total. 

 

 

Figura 6.1.2 Població provincial de Catalunya 

Creixement econòmic: 

 Catalunya ha presentat dinamisme econòmic lleugerament inferior a la mitjana 

en la última dècada. En termes acumulats durant el període 1995-2007  l’economia 

catalana ha registrat un creixement real acumulat similar al del conjunt d’Espanya, ja 

que va augmentar en una quota mitjana anual del 3,6% envers els 3,7% d’augment de 

mitjana nacional. 

No obstant el creixement de l’economia catalana s’ha situat per sota de la 

mitjana espanyola quasi en tots els anys d’aquest període, si bé a partir del 2001 el 

diferencial és petit dins d’un camí molt similar. Per províncies el creixement nominal 

més elevat correspon a Tarragona i és d’un 7,3%, seguida de Barcelona amb un 6,4%, 

Girona amb un 5,9% i per últim Lleida amb un 5,4%. 

Pel que fa al creixement provincial real, entre els anys 2001 i 2006, el 

creixement real mitjà acumulatiu més elevat correspon a Tarragona amb un 3,7%, a 

continuació Girona amb un 3,2% i finalment Barcelona i  Lleida amb un 3,1%.  
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Estrucura productiva autonòmica: 

 La Comunitat de Catalunya presenta una estructura productiva que es 

caracteritza per el major pes del sector industrial, que l’any 2007 representava un 

20,6% del VAB regional, tot i que des de l’any 2000 està experimentant una reducció 

sensible en un primer període i més delicada en l’actualitat. 

 El sector serveis té un pes lleugerament inferior en la economia catalana que 

en la del conjunt del país (65,3% enfront al 66,9 

 La resta de sectors productius, tenen una presència menor: la construcció tot i 

haver augmentat fins al 2007 i haver davallat moltíssim en l’actualitat, quan 

augmentava no ho feia al ritme d’altres regions. El sector primari és molt reduït en 

relació a la seva aportació econòmica i l’energia tampoc té encara un paper destacat. 

 Per sectors, Girona és la província que presenta un major grau de terciarització 

productiva, mentre que Barcelona destaca sobretot pel seu marcat pes industrial. Per 

la seva part, Tarragona és la província amb menor presència en el sector serveis i 

Girona manté un major pes en el sector de la construcció (veure figura 6.1.3). 

 

Mercat de treball: 

 La quota d’activitat de Catalunya s’ha mantingut sistemàticament per sobre de 

la mitjana espanyola. 

 La quota d’atur regional s’ha mantingut per sota de la mitjana en tot el període 

entre 1995 i 2007 on més concretament a Catalunya ha experimentat un notable 

descens, en línea amb el nivell general, el que ha situat l’atur català al 6,5% l’any 2007 

mentre la mitjana estatal era del 8,3%. No obstant, l’any 2008 va augmentar fins al 9% 

a Catalunya i al 11,3% a Espanya, tendència que es continua mantenint en l’actualitat 

(veure figura 6.1.4). 

 
Figura 6.1.4 Evolució taxa d’atur 
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 Per sectors l’any 2008 els serveis va donar feina al 65,4% del ocupats, mentre 

que la indústria acollia al 21,4%, la construcció al 11,4% i l’agricultura al 1,7%. El 

paral·lelisme de la estructura ocupacional amb l’estructura productiva és gran, si bé, 

l’agricultura, la construcció i la indústria es troben sobredimensionades per culpa dels 

serveis menys exigents en mà d’obra. 

 A nivell provincial la major taxa d’activitat s’ha situat a la província de Girona 

amb un 65,2%, seguida de Tarragona amb un 64,4%, Barcelona amb un 63,0% i 

Lleida amb un 60,9%. Girona històricament ha mantingut una taxa d’activitat més 

elevada, degut a la participació de població treballadora immigrant sobre el total de la 

població activa i en edat de treballar en la província. 

 Pel que fa a la taxa d’atur, Lleida ha estat la província amb menor índex d’atur i 

per contra, Barcelona, la més afectada.  

 Per sectors, Barcelona és la província que presenta un major grau de 

terciarització del treball (representa un 63,8% de la població ocupada del 2008) i una 

major participació del treball industrial (24,6% de la població ocupada). Mentre que 

Tarragona és la província que té una menor terciarització del treball amb un 57,8%. 

Pel que fa al treball agrícola, Barcelona és la província que presenta una menor taxa 

amb un 1,4% de l’ocupació, davant la resta de províncies catalanes que els representa 

un 6,1% a Girona i Tarragona i un 10,2% a Lleida (veure figura 6.1.7). 

Preus i salaris: 

 Al llarg del període 1997-2008 Catalunya va mostrar un comportament més 

inflacionista que la mitjana nacional, registrant un creixement mitjà del IPC en aquest 

període del 3,4% en contra del 3,1% de la mitjana espanyola. 

 Pel que fa al creixement mitjà dels sous pactats en convenis col·lectius, 

Catalunya va acumular un creixement del 3,3%, dues dècimes inferior a la mitjana del 

país. Això suposa que s’ha produït un lleu retrocés en la mitjana anual del poder 

adquisitiu dels assalariats de la comunitat, ja que els salaris van créixer 1 dècima 

menys que els preus. 

 A nivell provincial dins d’aquest període del 1997-2008, van ser les províncies 

de Barcelona i Lleida les que van presentar un comportament més inflacionista, mentre 

que Tarragona va ser la província que va presentar un menor creixement del IPC. 

 

Comerç exterior: 

 L’economia catalana presenta una elevat grau d’obertura al comerç exterior. Es 

tracte de la Comunitat Autònoma amb un grau d’obertura a l’exterior major amb un 

65,7% del PIB enfront el 44,0% nacional. Tot i que aquest grau d’obertura va disminuir 
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en el període 2000-2007 al mateix ritme que ho va fer la mitjana nacional i a partir del 

2007 ha augmentat significativament a un ritme superior al registrat a nivell estatal. 

 Entre 1995 i 2007 les exportacions catalanes van augmentar a un ritme anual 

mitjà del 8,9%, mentre que les importacions ho van fer al 9,8%. Amb aquest 

creixement superior de les importacions que el de les exportacions, fa que el saldo 

comercial negatiu català s’hagi incrementat. La taxa de cobertura (entesa com 

exportacions entre importacions) es situa en el 63,10%, unes dues dècimes inferiors 

per sota de la mitjana espanyola i deu punts inferiors a la taxa existent l’any 2001. 

 Des de Catalunya es va exportar el 27,5% del total de les ventes internacionals 

espanyoles, xifra que va augmentant en la última dècada. Respecte a les importacions 

la tendència ha estat contrària, ja que l’any 2007 la proporció d’importacions a 

Catalunya respecte del total va ser del 28,2%, mentre que l’any 1995 era del 29,5%. El 

pes del comerç a Catalunya segueix essent més elevat que la seva participació en 

l’economia nacional, el que demostra l’alt grau d’internacionalització de la seva 

economia. 

 

Innovació i noves tecnologies: 

 La despesa total interna en innovació i desenvolupament representava un 1,5% 

del PIB català l’any 2007 el que reflexa una notable evolució a l’alça des del 1995 on 

representava un 0,9%, tot i que es manté inferior respecte la mitjana de la Comunitat 

Europea on es situa per sobre del 2%. 

 Pel que fa als diferents sectors, a Catalunya quasi 2/3 parts de la despesa 

d’innovació i desenvolupament pertanyia a les empreses i la resta prové de l’Estat i de 

les Universitats. Aquesta distribució contrasta amb la existent en el conjunt espanyol, 

on existeix un major equilibri entre el sector públic i el sector privat. 

Teixit empresarial: 

 El ritme de creació d’empreses durant la última dècada ha estat inferior a 

Catalunya que a la resta de l’estat, concretament és del 2,5% autonòmic, envers el 

3,1% nacional. 

 En qualsevol cas, la densitat empresarial segueix essent molt superior a 

Catalunya, fins i tot més que a nivell nacional. Existeixen 85,1 empreses per cada 

1.000 habitants a Catalunya davant de les 74 existents a l’estat espanyol. Tot i el fort 

augment de població, el teixit empresarial ha augmentat en 10 punts percentuals.

 Pel que fa al nombre d’assalariats, el teixit empresarial català segueix 

bàsicament les directrius marcades a l’estat espanyol, tot i que amb una menor 
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incidència de les empreses de menys de 10 assalariats i una mica major de les de 

entre 10 i 200 treballadors. 

 

Convergència amb Espanya i Europa: 

 D’acord amb la Comptabilitat Regional d’Espanya, el PIB a preus de mercat per 

càpita de Catalunya ha evolucionat a un ritme inferior al espanyol, empitjorant la seva 

posició respecte la mitjana nacional. El PIB català ha passat de representar el 

121,50% del PIB per càpita espanyol a només el 117,30% (veure figura 6.1.10). 

Aquest canvi es produeix per el menor creixement del PIB real català i sobretot pel 

major creixement demogràfic de la regió. 

 Respecte a la convergència real s’observa també un empitjorament de la 

posició relativa de Catalunya en termes de renta inferior per càpita, en relació amb la 

mitjana espanyola.  

 Respecte a la mitjana europea s’ha produït un lleuger retrocés de la posició 

relativa de Catalunya envers a la lleugera millora en la mitjana natural. Mentre que hi 

ha províncies on s’ha produït un descens dels índexs de convergència en totes les 

províncies catalanes, tant respecte la mitjana espanyola com l’europea. 

 

Sector públic:  

L’endeutament català (mesurat com el percentatge de deute sobre el PIB), ha estat 

sensiblement superior al registrat de mitjana en el total de les Comunitats Autònomes. 

Desprès d’haver-se reduït entre els anys 1998-2004 i haver crescut l’any 2005, va 

tornar a disminuir entre els anys 2006 i 2007 situant-se 2 punts percentuals per sobre 

de la mitjana nacional. 

 El deute per habitant s’ha incrementat fins als 2.019€ per persona l’any 2007, 

molt per sobre dels 1.290€ de mitjana, ja que es tracte de la segona Comunitat en 

deute per càpita. 

Conclusions: 

- Població : la emigració des de l’estranger ha sigut la principal causa de 

l’augment demogràfic català. 

- Creixement real:  El creixement econòmic català ha sigut lleument inferior 

al nacional en l’última dècada. 

- Estructura productiva:  El sector industrial segueix tenint una forta 

implantació a la Comunitat, tot i que en els últims anys s’hagi produït un 

retrocés. 
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- Mercat de treball: La quota d’atur a Catalunya s’ha mantingut 

sistemàticament per sota de la espanyola en els últims 10 anys i ha 

experimentat un significatiu increment l’any 2008, igual que la mitjana 

nacional. 

- Preus i salaris: En el transcurs dels 10 darrers anys els preus han anat 

creixent a un ritme superior a Catalunya en comparació amb el conjunt del 

país, mentre que els salaris ho han fet a un ritme lleument inferior. 

- Sector exterior: Catalunya és la comunitat autònoma amb major grau 

d’obertura al exterior dins de l’estat espanyol. 

- Innovació i noves tecnologies: L’esforç en activitats d’ I+D (innovació i 

desenvolupament) es manté per sobre de la mitjana nacional i amb una 

tendència a créixer. 

- Teixit empresarial: La densitat de les empreses a Catalunya segueix 

essent superior a la mitjana espanyola. 

- Convergència:  El menor dinamisme econòmic i l’augment demogràfic 

provoquen un empitjorament de la posició relativa en referència al PIB per 

càpita. 

- Sector públic:  Endeutament per sobre de la mitjana de les Comunitats 

Autònomes, tot i que ha experimentat un lleuger retrocés en els darrers 

anys.  
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6.2  SITUACIÓ ECONÒMICA A ESPANYA 

 

La recessió sense precedents de la economia mundial, el procés de 

desapalancament de les empreses i famílies i l’ajust del sector immobiliari condueixen 

a l’economia espanyola cap a la recessió l’any 2009. 

Tot i la disminució del PIB i del treball, la renta de les famílies augmentarà com 

a conseqüència de tres aspectes positius: la baixada del tipus d’interès, la inflació i 

l’impuls fiscal, que ajudaran a l’ajust de l’economia. 

L’economia espanyola necessita augmentar el seu desenvolupament a mitjà i a 

llarg període. Les reformes en els mercats de béns i de treball permetran avançar la 

recuperació.  

A curt període, és necessari evitar la pèrdua de competitivitat de l’economia 

espanyola dels últims anys, que s’ha traduït en un diferencial d’inflació positiu amb els 

països de la UEM, així com reduir l’elevada taxa d’atur i les diferencies entre 

treballadors temporals i fixes per eliminar la dualitat existent en el mercat de treball. 

Un canvi en el model fiscal permetrà la creació de 280.000 llocs de treball, el 

que ajudaria a la recuperació de la confiança dels consumidors i de les empreses. 

 Aquest deteriorament en les perspectives sobre l’economia mundial intensifica 

el procés de reajust de l’economia espanyola més allà del que s’esperava fa mesos.  

Existeixen tres factors que frenaran el creixement econòmic, que són: 

 

1. Menor dinamisme de la economia exterior i en especial de la UE. 

2. Continuació del procés de desapalancament del sector privat: el crèdit al 

sector privat ha continuat en el seu procés de desacceleració que va començar 

a principis de 2007. 

3. El redimensionat del sector immobiliari: l’ajust del sector no toca fons, 

l’excedent d’oferta d’habitatges començarà a reduir-se a partir del 2010, el que 

conduirà els preus a la baixa durant el període 2009-2010. 

 

En contra de tots aquest elements que deterioren l’economia, apareixen uns 

altres factors que acotaran els efectes del deteriorament econòmic, que són: 

 

1. La reducció de la inflació: la caiguda del preu del petroli i dels aliments 

alliberen renta per a les famílies per import d’ 11.000 milions d’€ (1,5% de la 

seva renta bruta disponible). 
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2. La disminució dels tipus d’interès: els tipus oficials es situaran al 0,5% abans 

de l’estiu, el que reduirà la càrrega financera de les famílies, que disposaran 

d’uns 11.900 milions d’€ més en 2009. En contra però, la disminució dels tipus 

reduirà la remuneració dels dipòsits en una quantitat equivalent al 0,9% de la 

seva renta disponible projectada per al 2009 (6.400 milions d’€) 

3. Les mesures de política fiscal expansiva: les polítiques fiscals expansives 

introdueixen de manera discrecional 2 punts de PIB. Segons les estimacions, 

les mesures de recolzament a les famílies incrementaran la seva renta bruta 

disponible en 9900 milions d’€. 

Tot i que aquests factors acotaran la caiguda de l’economia, no podran evitar 

una intensa contracció de l’activitat durant el 2009. 

Al 2008 es va iniciar una corrent de correcció de les necessitats de 

financiació, però aquesta va venir impulsada per la intensa caiguda de la inversió, ja 

que l’estalvi de la economia va continuar disminuint. En els pròxims anys el 

desequilibri es corregirà lentament, degut a que la taxa d’estalvi continuarà disminuint. 

Com a resultat l’economia espanyola seguirà presentant necessitats de 

financiació al voltant del 5% en els dos pròxims anys, que s’haurà de satisfer amb els 

mercats exteriors. El deute financer exterior podria situar-se en els 2 propers anys per 

sobre del 120% del PIB. Aquest increment de l’endeutament augmenta de manera 

molt notable degut a l’obligació de fer front als pagaments per interessos del deute 

extern, arribant a volums molt superiors al rendiment obtingut de la inversió directa a 

l’exterior. 

 

S’han de produir reformes als mercats de béns i del treball que permetin avançar la 

recuperació: 

 Un dels fets estilitzats de la economia espanyola des de l’establiment de la 

moneda única és la persistència del diferencial d’inflació respecte a l’àrea Euro. En 

promig, el diferencial d’inflació s’ha situat al voltant del 0,9% anual.  

 Fins a mitjans del 2004 el tipus de canvi real del producte a comercialitzar es va 

depreciar al voltant del 5%, per estabilitzar-se posteriorment. Aquest patró de 

comportament indicava que Espanya va esgotar l’avantatge competitiva d’entrar a 

l’euro amb un tipus de canvi nominal depreciat del 8% aproximadament. 

Espanya es troba entre els països que van registrar un creixement del salari 

nominal substancialment per sobre de la mitjana. A aquest aspecte s’ha de sumar el 

deficient comportament de la productivitat. L’acceleració de la demanda interna va 

exercir una pressió a l’alça sobre els marges de beneficis. 
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Situació actual del mercat de treball: 

El mercat de treball a Espanya es caracteritza per les seves elevades taxes 

d’atur i de temporalitat, degut a: 

- La dualitat del mercat laboral (temporals, indefinits) 

- Mecanisme de determinació salarial inadequat, ja que, existeix una falta de 

correspondència entre els increments salarials i els creixements de la 

productivitat. 

- Elevada imposició que recau sobre el treball 

Degut a tots aquests factors determinants en l’economia estatal, apareix una 

necessitat de buscar alternatives que permetin avançar el procés de recuperació de la 

economia espanyola, com: 

a) Retornar a l’equilibri de la protecció del lloc de treball. La taxa de 

temporalitat a Espanya és la major de la OCDE (Organització per a la 

cooperació i el desenvolupament econòmic), amb els efectes negatius 

sobre: 

a.1)  La productivitat, ja que existeix una menor formació en la 

empresa, una escassa mobilitat geogràfica i una escassa 

rotació dels treballadors. 

a.2) La igualtat, ja que els ajustos de treball es produeixen en 

col·lectius de treballadors precaris. 

a.4) Augment dels salaris per sobre de la productivitat. 

 

b) La descentralització de la negociació col·lectiva. L’atur comparativament 

elevat i persistent de la economia espanyola junt amb el diferencial 

d’inflació (positiu) respecte de la UEM, poden estar causats per un 

mecanisme de determinació salarial inadequat que indueix a rigideses en 

el mercat laboral.  

Aquestes tensions apareixen ja que l’estructura de la negociació 

col·lectiva a Espanya no ha estat suficientment flexible per afrontar les 

pertorbacions que han afectat als diferents sectors productius.  

La rigidesa induïda en les negociacions col·lectives espanyoles s’ha 

produït degut al caràcter normatiu dels convenis col·lectius, a la eficàcia 

general automàtica i al grau entremig de negociació, ja que només un 
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10% aproximadament dels treballadors es veuen afectats per convenis 

d’empreses. 

Dels resultats obtinguts s’extreu que en països amb la negociació 

descentralitzada el creixement salarial és degut als beneficis de 

productivitat i no pas a altres variables externes al sector com succeeix 

en països amb un sistema de negociació entremig o centralitzats.  

Per aconseguir aquesta descentralització del sistema de negociació s’ha 

de suprimir el principi d’eficàcia general automàtica dels convenis, això, 

no implica la desaparició del sistema de diferents nivells actuals en els 

convenis, però sí requereix limitar adequadament els aspectes a negociar 

en cada àmbit: 

1. Convenis estatals: aspectes que afecten a tots els agents per 

igual. 

2. Convenis d’un sector concret: aspectes que condicionen per igual 

el funcionament del conjunt de les empreses del sector. 

3. Convenis d’empresa: aspectes organitzatius i salarials vinculats a 

la productivitat del treball dins de l’empresa. 

c) S’ha de impulsar el treball mitjançant una reducció de les cotitzacions a la 

Seguretat Social. Es proposa reduir les cotitzacions socials a càrrec de 

l’empresari, per a que la reforma resulti neutral en termes de recaptació, 

es proposa incrementar l’IVA de manera diferida en 4 trimestres.  

Aquesta substitució de les cotitzacions social per IVA permetria 

augmentar durant el primer any de la reforma el treball equivalent a temps 

complert en un 1,41%, el que equival a uns 280.000 llocs de treball, 

mentre que el PIB augmentaria en un 0,55. 
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6.3  SITUACIÓ ECONÒMICA A EUROPA 

Com a resum en la zona euro, les dades publicades darrerament, tot i que 

són contradictòries, totes elles presenten senyals negatives respecte de l’evolució de 

l’activitat a la zona. Els indicadors milloren lleugerament a França, però perden força a 

Alemanya i Itàlia. En qualsevol cas tots aquests indicadors, continuen en nivells 

històricament baixos. La balança comercial a la zona euro es va deteriorar més del 

previst durant el mes de Febrer, ja que les comandes industrials varen caure menys 

del que es preveia al mes de Gener.  

Al Regne Unit les ventes minoristes, van disminuir significativament al 

Febrer, fins i tot, més del que estava previst. 

 Pel que fa a la inflació, la principal noticia va ser la publicació de l’estimació 

preliminar del IPCA (Índex de preus al consum harmonitzat) alemany, que es va situar 

en el 0,4% interanual, bastant per sota de les expectatives (0,8%). El BCE segueix 

apostant per una baixada del tipus d’interès de referència fins al 1%. Es preveu que el 

BCE podria començar a comprar actius privats i que ampliï els períodes de venciment 

de les seves injeccions de líquid. 

Els indicadors PMI (índex de gestors de compres) milloren al mes de març 

de 2009, després dels importants descensos registrats al mes de Febrer. Es tracte 

d’un escenari molt similar al observat al Gener, després dels brusc descensos de 

Novembre i Desembre, els indicadors, van rebotar per tornar a caure posteriorment. 

Per això resulta difícil pronosticar si ens trobem davant d’un episodi aïllat o si es 

produirà una certa estabilització després d’una sèrie de caigudes importants. 

Al sector serveis, l’índex general també va augmentar fins al 40,10 des dels 

39,20 punts, sobretot, com a conseqüència de la millora de nous negocis (+1,70), 

negocis pendents (+1,80) i previsions de negocis (+1,30). No obstant el preu de les 

ventes va seguir descendint en 1,00 punt, arribant a mínims històrics. 

En general la caiguda acumulada del índex, del mes de Març, va ser menor 

en el primer trimestre del 2009, que en el darrer trimestre del 2008, el que preveu que 

la contracció de PIB no serà molt menor que en el trimestre anterior. 

La producció industrial, va caure també bruscament, demostrant la debilitat 

del sector, després de la dura contracció de finals del 2008. La continuada caiguda de 

les noves comandes industrials, apunten a una prolongada recessió del sector 

industrial. 

A la zona euro, les exportacions fora de la zona, van disminuir en un -

10,70% al mes de Gener, alhora que les importacions també van disminuir però 

menys. En conseqüència el dèficit comercial va augmentar substancialment fins a 
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situar-se als 10.500 mil·lions d’€. Tot i que les dades de comerç exterior són molt 

volàtils, es preveu que la demanda externa seguirà afavorint negativament al 

creixement del PIB. 

Per països, les exportacions, van disminuir tant a Alemanya com a Itàlia i pel 

que fa a les importacions es van reduir molt menys a Alemanya (-3,30%) que no pas a 

Itàlia (-9,80%). El cas contrari es va registrar a Espanya, on les exportacions van 

disminuir molt menys que les importacions (-8,80% contra -24,10%). A França el 

descens, va ser similar tant en les importacions, com en les exportacions. 

Els préstecs al sector privat van augmentar un 4,20%, tot i que continuen 

amb la desacceleració iniciada a principis del 2008 quan van augmentar un 10%. Al 

mes de Febrer del 2009, els préstecs a les empreses van disminuir en un -0,10%, el 

que va fer que la taxa de creixement anual es situés al 7,60%. No obstant, els préstecs 

a les famílies van augmentar lleugerament en un 0,10% després de mantenir-se 

estable en els darrers mesos. 

A França, el consum va disminuir bruscament al mes de Febrer, bastant per 

sota de les previsions. La confiança empresarial es va mantindre estable, tot i que 

també es manté en mínims històrics. 

La inflació a Alemanya va disminuir en un -0,20% al mes de Març, amb el 

que la taxa de creixement anual va disminuir al 0,4%. 

A Itàlia, la confiança dels consumidors va descendir bruscament, en 4,20 

punts, després de dues pujades consecutives en els mesos anteriors, el que també 

situa al país en nivells històricament baixos. No obstant, la confiança trimestral va 

augmentar 1,40 punts al primer trimestre del 2009. Pel que fa a la confiança 

empresarial, aquesta va tornar a caure per desè mes consecutiu. Per últim, les noves 

comandes industrials van seguir caient al mes de Gener al mateix ritme que els mesos 

anteriors, el que indica que el sector industrial seguirà contraient-se durant els 

següents mesos. 

Al Regne Unit, els preus al consum al mes de Gener van augmentar en un 

0,90%, després de caure un -0,70% al mes de Gener. En termes anuals, la inflació va 

pujar del 3,00% al 3,20%. Igual que a la zona euro, es preveu que la inflació 

disminueixi ràpidament en els pròxims mesos, com a conseqüència dels efectes 

favorables de la energia i de la anunciada reducció dels preus d’alguns consums. Pel 

que fa a l’activitat, les ventes minoristes van caure al Febrer en un 1,90%, tot i que 

aquesta brusca caiguda podria explicar-se per l’efecte de les vendes, es coherent ja 

que la confiança dels consumidors es troba en mínims històrics i ja que existeix una 

major taxa d’atur. 



ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA LLAR D’INFANTS A L’EIXAMPLE NORD DE  

VILANOVA I LA GELTRÚ 2009 

 

49 

La majoria de membres del Consell de Govern del BCE destaquen que 

existeix marge per baixar encara més els tipus, tot i que també es proposa que ja es 

troben propers als seus mínims. Se segueix discutint sobre mesures de política 

monetària no convencionals per recolzar el sistema financer i reactivar l’economia. En 

aquest sentit, és molt probable que el BCE anunciï una ampliació del venciment dels 

préstecs que ofereix als bancs. S’espera que el BCE torni a baixar el tipus d’interès de 

referència, deixant-lo al 0,50%, a partir d’aquest punt, es probable que els tipus 

d’interès es mantinguin en aquest nivell durant la resta del 2009 i tot el 2010. 
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6.4  CONTEXT ECONÒMIC GLOBAL 

La economia global segueix immersa en un cercle viciós, continuen les 

tensions financeres, la por al risc i el procés de pèrdues bancàries, fa que la recessió 

assoleixi dimensió global. 

Les polítiques econòmiques s’acceleren en resposta. La política posa a 

proba els seus límits i la política fiscal actuarà decisivament. EEUU i la Xina lideren el 

procés d’estímul fiscal global. 

L’estabilització financera és la qüestió pendent. Sorgeixen diferències 

importants en el tractament entre Europa i els Estat Units, amb una actitud més lenta 

que Europa. La situació espanyola per la seva part, està molt vinculada a l’evolució 

europea. 

EEUU pateix una contracció sense precedents, però la ràpida 

instrumentació d’estímuls fiscals i monetaris contribuiran a mitigar l’ajust econòmic. 

Àsia entra en aquesta crisis amb major fortalesa que en el passat. Xina 

segueix liderant el creixement, permetent créixer amb taxes positives a la regió. 

Mèxic acusa l’impacte en l’activitat, però la possibilitat de fer polítiques 

contracícliques, la reducció del deute exterior i la fortalesa del seu sistema financer 

són suports importants. 

L’Amèrica llatina està en condicions molt millors que en passat i les 

polítiques fiscal i monetària estan aprofitant els espais disponibles, quan existeixen. 

Amb tot el creixement s’ha frenat temporalment, especialment en les economies més 

grans. 

Por al risc i tensions financeres: 

Les injeccions de líquid han aconseguit reduir les tensions en els mercats 

interbancaris, però es mantenen en nivells superiors i són molt dependents del 

recolzament dels bancs centrals. 

Les primes de risc bancari tornen a repuntar i s’aproximen als màxims de tensió 

observats durant l’episodi de Lehman Brothers (Banc d’inversió dels EEUU que es 

declara en fallida després de 158 anys d’activitat, en el moment en que es trenquen les 

relacions amb dues entitats que en un primer moment es perfilaven com a 

compradores que eren Bank of America i Barclays). 

La extensió a sectors no financers és complerta, la por al risc en els 

mercats és extrema i l’impacte en la riquesa superior al observat en el crack del 1929. 

El sector financer té despeses de financiació molt elevades, que limiten 

l’impacte positiu de les baixades dels tipus d’interès oficials en un context recessiu.  
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En conjunt les condicions financeres tant als EEUU com a Europa 

segueixen essent extremadament adverses. Sense que s’hagi produït a la pràctica un 

avanç positiu des del col·lapse de Lehman Brothers (veure figura 6.4.1 i 6.4.2).  

 

               Figura 6.4.1 EEUU: Indicador de                                 Figura 6.4.2: UEM : Indicador de  

                       tensions financeres                                                          tensions financeres 

 

Les pèrdues bancàries en actius de titulars i per la morositat segueixen 

acumulant-se i dificulten qualsevol intent d’estabilització financera. 

 

Recessió global: 

El comerç actua com a cadena de transmissió de manera més acusada 

que mai, com a conseqüència d’un mon globalitzat. 

A més la internacionalització dels mercats financers també fa que el cop 

financer es transmeti de manera global. 

Les economies desenvolupades entren en una fase recessiva 

caracteritzada per: 

1) Un ajust brusc més acusat que el de qualsevol recessió recent 

(incloent les del petroli). 

2) Un grau de sincronització molt elevat, corresponent a una vertadera 

recessió global. 

Els tipus oficials estan propers al límit del 0%, però l’entorn econòmic fa 

que per sí sol això no sigui suficient. 

 

Acceleració de les polítiques econòmiques: 

Davant de la caiguda de la demanda agregada, la política monetària és 

insuficient. La resposta de la política fiscal s’accelera, però són notables les diferències 
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entre països, EEUU i la Xina prenen un rumb molt més decidit, mentre que Europa 

segueix plans menys agressius (veure figura 6.4.3). 

 

 
Figura 6.4.3 Programes fiscals previstos 

 

Tot i que les polítiques són diferents, el tamany del problema és similar a 

dia d’avui tant a Europa com a EEUU. Hi ha però una petita diferència, als EEUU el 

reconeixement del problema ha estat molt més ràpid, en canvi, a Europa s’ha 

retrassat. La solució adoptada a Europa ha estat molt heterogènia i de menor tamany 

que als EEUU. 

Els països europeus mostren una elevada dispersió en relació al tamany 

dels seus sistemes financers, així com del ritme de creixement recent dels mateixos. 

 

L’economia als Estats Units d’Amèrica: 

S’estima una caiguda del Producte Interior Brut al 2009, si bé els 

indicadors apunten avui a una caiguda inferior a la del quart trimestre del 2008. 

La recuperació del consum i de la inversió podria ser més lenta que en 

altres períodes davant l’elevat endeutament de les famílies i la seva necessitat 

d’augmentar les taxes d’estalvis i la desacceleració global. 

Si bé el comerç exterior s’ha desaccelerat davant el deteriorament global 

de l’activitat, el sector residencial podria recuperar-se l’any 2009 després de tocar fons. 

En aquest entorn la FED (Federal Reserve System, informalment FED) ha 

respòs de manera ràpida i agressiva per recolzar la recuperació econòmica, amb: 

1. Una frenada del shock financer sobre l’activitat econòmica, reduint els 

fons federals a 0-0,25% i mitjançant una estratègia de comunicació. 

2. Proveir líquid a les institucions financeres per reduir el risc sistemàtic. 

3. Reactivar la disponibilitat de crèdit i recolzar l’estabilitat. 
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L’augment dels actius de la FED ha estat finançat principalment amb 

l’increment de les reserves dels bancs comercials i aquesta expansió del balanç 

continuarà. 

El govern està implementant un pla d’estabilitat financera que està format 

per diferents passos: 

1. Evitar embargaments amb el recolzament a les famílies per fer front a 

les seves hipoteques. 

2. Stress testing (probes de la situació real de les entitats), medint la 

fortalesa financera de les entitats davant una situació econòmica 

adversa. 

3. Aportar capital, injectant capital a entitats financeres necessitades. 

El Pla d’Estabilitat Financera està dissenyat per ajudar a les famílies amb 

risc d’impagats de les seves hipoteques, per a enfortir a les principals entitats 

financeres i per a combatre els riscs del capital privat. 

El Pla d’Estímul Fiscal que suposa una injecció econòmica de 787.000 

milions de dòlars, incorpora desgravacions fiscals i programes de despeses 

equivalents al 5,5% del PIB del 2008. A finals de 2010 ja s’haurà executat 

aproximadament un 75% del pla. Amb aquest pla, el que es pretén és mantenir o 

generar nous llocs de treball i reactivar el creixement econòmic. 

Es preveu que el dèficit fiscal es redueixi de manera important en la 

primera meitat de la pròxima dècada, davant la presentació de plans per tornar a 

l’estabilitat fiscal a mitjà període. 

 

L’economia a l’Àsia: 

El creixement en la regió es va desaccelerar considerablement en l’últim 

trimestre del 2008 amb sorpreses negatives en el creixement en la majoria dels 

països. 

El principal factor que ha conduit a Àsia a la situació actual ha estat la 

baixada sobretot en el sector extern. En aquest cas la contracció ha estat major que en 

episodis de crisis anteriors. Xina ha mantingut un millor comportament en les seves 

exportacions que a la resta d’Àsia. 

Per la banda de la demanda interna, la Xina destaca també per la seva 

relativa solidesa. En la resta de la regió el consum i la inversió registren la seva major 

contracció des de la crisis asiàtica. 

Les autoritats en la regió han actuat amb mesures de relaxació monetària, 

recolzades per un ràpid procés desinflacionari.  
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En política fiscal, la recent millora en les comptes públiques dóna marge 

per a les mesures anticícliques. L’anunci de paquets d’estímul fiscal ha estat 

relativament simultani, tot i que no coordinat, a la regió asiàtica. 

D’aquest pla d’estímul fiscal de la Xina destaquen els gairebé 600.000 

milions de dòlars destinats principalment a les despeses, que permetria aguantar el 

creixement elevat al 2009. 

Les economies de menor tamany, major dependència de la demanda 

externa i obertura comercial, registraran el creixement més baix de la regió. Al mateix 

temps, són les economies amb major potencial de recuperació tan aviat s’estabilitzi la 

demanda global.  

La regió entra en crisis amb considerables fortaleses per frenar el shock 

extern en comparació amb crisis anteriors. 

                        En el sector financer, el tamany mitjà del sistema bancari és inferior a 

Europa i ha crescut a un ritme relativament més moderat en el període recent. 

Els sistemes bancaris de la regió es troben millor posicionats ja que 

compten amb una capitalització elevada, mentre que la qualitat de la cartera de crèdit 

ha millorat de manera significativa. Principalment els bancs mantenen un rati de 

dipòsits sobre crèdits relativament elevat, el que els permet reduir la seva dependència 

de la financiació interbancària.  

El sector privat com a regla general a la regió es troba menys apalancat, 

tot i que trobem excepcions destacables, com ara la Índia i Corea. Si bé els riscos 

sobre el creixement es mantenen, Àsia podrà seguir creixent a taxes positives i la Xina 

seguirà liderant el creixement de la regió. 

 

L’economia a Mèxic: 

L’economia mexicana va intensificar el seu ajust durant el 4rt trimestre del 

2008, ja que a la caiguda de l’activitat industrial es va unir el descens del sector 

serveis. La caiguda en comerços que representa un 24% del sector serveis, va ser 

especialment sorpresiva amb la informació conjuntural existent. 

Els indicadors de conjuntura més recents sorprenen en general a la baixa, 

ja que apunten a una caiguda del PIB al 2009 propera al 1,8%. Les dades més recents 

del primer trimestre del 2009, indiquen que la rebaixa ha estat l’esperada en els 

indicadors. L’escenari de creixement de l’economia mexicana té un biaix baixista si 

continuen registrant-se sorpreses negatives en la conjuntura, especialment en la dels 

EEUU. 
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EEUU és el destí de més del 80% de les exportacions mexicanes de béns, 

la qual cosa fa que la frenada de la seva demanda és a curt període, la principal 

vulnerabilitat de l’economia mexicana. Davant d’aquesta vulnerabilitat cíclica, Mèxic té 

marge per implementar polítiques monetàries i fiscals. 

La política monetària seguirà relaxant-se donat l’entorn d’activitat i les 

perspectives de caiguda de la inflació. El bon tracte de les finances públiques al llarg 

de la darrera dècada ha fet que el deute públic hagi caigut i que tingui uns períodes 

d’amortització més elevats. 

Amb aquest especial tracte per el deute públic, Mèxic podrà realitzar una 

política fiscal contracíclica especialment a través de l’augment de la inversió pública. 

Des d’una perspectiva de curt període, un repte que té l’economia 

mexicana és reduir el pes del petroli en les finances públiques, arribant al voltant del 

38% del total del ingressos. 

El volum de producció de petroli i les reserves provades disponibles 

apunten que a llarg període la importància del petroli en l’economia mexicana serà 

menor. 

Mèxic és una economia més forta, oberta al exterior i sotmesa al escrutini 

dels mercats financers. El país compta amb recursos financers suficients per fer front  

a possibles augments en el dèficit de comptes corrents. La cobertura financera dels 

ingressos petrolers (1,2% del PIB per al 2009) i el Fons d’Estabilització petrolera (1% 

del PIB per al 2010), a més dels elevats nivells de reserves que permetran fer front 

sobradament a la previsible pèrdua d’estalvis del sector públic. 

El deute extern mexicà es situa al voltant del 20% del PIB, una tercera part 

que el de la crisis del 1985. 

A més els pagaments per a fer front al deute extern actualment són baixos, 

així com el pes relatiu de l’endeutament amb bancs estrangers. 

La expansió del crèdit a Mèxic s’ha finançat  domèsticament amb dipòsits. 

De fet des d’una perspectiva comparada, el sistema bancari mexicà és el menys 

dependent de l’endeutament extern de tota l’Amèrica Llatina. 

 

L’economia a l’Amèrica Llatina: 

Tot i la magnitud de la crisi actual, els mercats estan penalitzant la regió 

menys que en altres episodis recents. Al passat la regió era la més afectada i a més es 

veia fortament afectada per aquestes crisis. En canvi en aquesta ocasió, el cop 

financer està essent més acotat. No obstant l’impacte real és important, la 
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dependència de les exportacions de matèries primeres i la major obertura  al exterior, 

deixen la regió exposada al dràstic deteriorament de l’entorn internacional. 

Les exportacions registren caigudes de rècord, en línia del comerç mundial 

i la caiguda dels preus de les matèries primeres. L’impacte en els components de la 

demanda interna també s’ha començat a notar especialment en la inversió. 

En conseqüència l’impacte del PIB va ser fort en el 4rt trimestre del 2008, 

les conseqüències de la recessió mundial va arribar amb retràs, però impacte amb 

força . 

Tot i aquest impacte, la regió encara registre taxes positives i està millor 

posicionada que altres regions mundials. L’impacte de la crisis en el PIB del 4rt 

trimestre del 2008, va ser menor que a Europa de l’Est i similar al de l’Àsia. 

La vulnerabilitat externa de la regió és comparativament menor que en 

altres regions emergents. Els països de l’Amèrica Llatina van realitzar en els darrers 

anys un ajust de les seves comptes pressupostàries, el que va reduir el seu deute 

extern (veure figura 6.4.4). 

 
Figura  6.4.4 Amèrica del Sud: Deute extern 

Els comptes externs també va estar ajustats i el volum de reserves 

internacionals acumulat en els darrers anys, amplia el marge de maniobra dels 

governs de la regió. 

La depreciació dels tipus de canvi en aquesta ocasió està essent part de la 

solució i no pas el problema. La inflació està sota control, el que permet una política 

monetària anticíclica. Els Bancs Centrals han aprofitat els espais deixats per a retallar 

els tipus d’interès i per reduir les caigudes del sistema bancari. 

Les polítiques fiscals també estan afavorint a frenar la crisis: 

- Argentina: programa fiscal addicional 0,5-1% del PIB. 
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- Brasil: assegura la continuïtat del pla d’inversió pública. 

- Xile: programa fiscal addicional del 1,9% del PIB. 

- Colòmbia: Assegura el finançament amb pressupost expansiu: 

- Perú: Programa fiscal addicional del 1,5% del PIB. 

En crisis anteriors els problemes dels bancs van amplificar els cops 

externs, en canvi, avui en dia, han pogut substituir el finançament extern 

Les previsions per a la zona de l’Amèrica del sud per al 2009 són 

d’estancament i de moderada recuperació al 2010. 
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7. ANÀLISI DE LA COMPETÈNCIA 
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7.1 L’educació infantil 

 

L’educació infantil és l’etapa educacional que s’imparteix als infants de 0 a 6 

anys i s’organitza en dos cicles de tres cursos cadascun: 

- Primer cicle de 0 a 3 anys 

- Segon cicle de 3 a 6 anys 

Poden impartir el primer cicle de l’educació infantil els centres creats o autoritzats 

per l’administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de 

l’educació infantil tenen la denominació genèrica de “llar d’infants” (pública o privada) o 

“escola bressol” (pública o privada), segons la naturalesa del titular. 

Els principis bàsics d’aquesta educació són: 

- L’organització i la programació general del centre s’ha de fer d’acord amb les 

necessitats afectives i de relació familiar dels infants, la protecció dels seus 

drets, el foment dels valors de la coeducació i la conciliació de la vida familiar 

i l’activitat laboral dels pares. 

- El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

del primer cicle de l’educació infantil, així com de totes les activitats i serveis 

que ofereixen els centres. 

- Els infants amb necessitats educatives específiques reben l’atenció d’acord 

amb les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes són 

detectades i valorades pels serveis educatius. 

 

Els objectius principals del primer cicle de l’educació infantil són: 

- La col·laboració en el desenvolupament ple i harmoniós de les capacitats 

físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants. 

- El progressiu descobriment i coneixement personal. 

- La formació d’una imatge positiva d’ells mateixos. 

- La possibilitat de relacionar-se amb els altres. 

- El desenvolupament, l’aprenentatge i el benestar de l’infant mitjançant 

l’aplicació de les orientacions educatives pròpies d’aquest cicle, que tenen en 

compte la creixent multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país. 

Les competències educatives són: 

- Dominar progressivament el propi cos, les seves necessitats i les habilitats 

que va adquirint, identificant-se ell mateix com a persona i esforçant-se per 

manifestar i expressar les pròpies emocions, sentiments i necessitats. 
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- Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes 

d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal iniciant-se en la pròpia 

autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els 

espais que li són habituals. 

- Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament 

el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició d'hàbits de comportament 

social i en la integració en el grup. 

- Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i 

expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una 

progressiva millora del llenguatge oral.  

- Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els 

diferents llenguatges: corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic. 

- Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes 

segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències. 

Cal destacar que aquest primer cicle de l’educació infantil no té caràcter 

obligatori, és voluntari  i ha despertat, en els últims anys, un interès creixent a la 

societat. L’educació és però un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té 

dret a accedir i les administracions públiques tenen el deure de garantir en condicions 

de qualitat i d’igualtat. Per tot això el Govern Català va aprovar la Llei 5/2004, de 

creació de llars d’infants de qualitat amb la que es crearan 30.000 noves places i 

permetrà fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i 

millorar significativament les actuals taxes d’escolarització d’infants menors de 3 anys. 

Actualment les taxes d’escolarització en aquells països on no és obligatòria 

l’escolarització dels infants del primer cicle de l’educació infantil, són:  

• Bèlgica . . . . . . . . . . .13,5% 

• França . . . . . . . . . . .  12% 

• Espanya . . . . . . . . . .10% 

• Regne Unit . . . . . . . . 3% 

• Itàlia . . . . . . . . . . . . . .2% 

La taxa d’escolarització d’infants menors de 3 anys se situa actualment a 

Catalunya en el 33% considerant l’oferta pública i l’oferta privada. Amb la normativa 

creada per la Generalitat es pretén arribar al voltant del 60% de la població menor de 

tres anys, per tant s’han de doblar les places ofertades, augmentant en un 50% el total 

de l’oferta. 
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Aquesta necessitat real d’augmentar les places d’ensenyament en el primer cicle 

de l’educació infantil, respon entre d’altres factors al augment de població generalitzat 

de Catalunya, ja que actualment existeixen censats 7.364.078 catalans, respecte als 

6.261.999 de l’any 2000. Actualment es troben distribuïts en: 

 

Figura 7.1.1 Població actual a Catalunya 

 

Del total de la població actual (segons les dades del Idescat de l’any 2008) hi ha 

404.288 infants de 0 a 4 anys englobats dins de l’educació infantil i d’aquests, formen 

part del primer cicle, de 0 a 3 anys, 306.593 infants.  

 

Figura 7.1.2 Població de 0 a 3 anys a Catalunya 
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Anàlogament a Vilanova i la Geltrú hi ha censats actualment 2.936 infants de 0 a 

3 anys que corresponen al nostre públic objectiu, que en paral·lel amb el global de la 

població catalana ha experimentat un creixement en els darrers anys. 

 
Figura 7.1.3. Evolució de la població de 0 a 3 anys a Vilanova i la Geltrú 
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7.2 Enquesta 

L’objectiu principal d’aquest punt, és conèixer la demanda existent a la zona 

estudiada, mitjançant una tècnica quantitativa com pot ser una enquesta. Es pretén 

conèixer amb exactitud el nostre públic objectiu, quines són les seves pretensions i 

quins són els aspectes més importants per a ells d’una llar d’infants. 

Per a l’obtenció de les dades és molt important escollir bé la zona a efectuar les 

enquestes per a donar la major fiabilitat possible dels seus resultats. Els enquestats 

han d’estar englobats dins del nostre públic objectiu per obtenir resultats reals, és per 

això que les enquestes s’han realitzat a la Llar d’infants l’Escateret, a la sortida dels 

infants a la tarda. Si bé no tothom estava disposat a realitzar-la, la majoria dels pares 

van contestar correctament. 

Les diferents preguntes que formen l’enquesta estan englobades en diferents 

grups, cadascun d’ells amb un objectiu clar. En primer lloc trobem preguntes personals 

per conèixer si l’enquestat forma part o no del nostre públic objectiu, un segon grup de 

preguntes per a saber quin és el seu posicionament econòmic i quin seria el preu 

màxim que estaria disposat a pagar (tot i que és una pregunta delicada i que no es pot 

realitzar directament). Per últim hi ha un tercer bloc de l’enquesta que serveix per a 

conèixer les necessitats existents i definir així el nostre producte educatiu en 

conseqüència amb les necessitats, per garantir així l’èxit de la nova construcció. 

Amb tots aquests condicionants, l’enquesta realitzada és: 

 

ENQUESTA 

 

1.  Sexe :  

   Home  Dona  

2.  Edat :  

   15-20  20-25  25-30  30-35  +35  

3.  Formació:  

   Bàsica  FP  Universitat  

4.  Professió:   

__________________  

5.  Nacionalitat:  

   Espanyola  CE  Altres _______________  
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6.  Domicili/Barri:  

  Vilanova i la Geltrú,  barri ________________  

  Sant Pere de Ribes, barri ________________  

  Cubelles, barri ________________  

  Olivella, barri _______________  

  Sitges, barri _______________  

  Altres _______________  

7.  Nombre de fills i edats d’aquests:   

__________________  

8. A quina zona de la ciutat t’agradaria que es trobés la llar d’infants?:

 __________________  

9.  Necessites el cotxe per al teu ús habitual i per a fer el trajecte de casa a la llar 

d’infants?:  

  Sí   No  

10.  Quin seria l’horari idoni de la llar d’infants?:  

  9.00-17.00  9.00-13.00  8.00-17.00    

  8.00-13.00  13.00-17.00  Altres _____________  

11.  Tens la necessitat que els nens mengin a la llar d’infants?:    

Sí   No   NS/NC  

12.  Veus necessari un servei d’acollida (horari de 8.00-9.00)?:  

  Sí   No   NS/NC  

13.  T’agradaria que els nens rebessin classes de psicomotricitat (“educació física”)?: 

  Sí   No   NS/NC  

14. Trobes necessari que hi hagi un període d’adaptació dels nens i amb l’accés dels 

pares?  

Sí   No   NS/NC  

15. Quin creus que seria el període de temps necessari per a l’adaptació (amb 

flexibilitat total d’horaris)?  

  1 Setmana  2 Setmanes  3 Setmanes  

  1 Mes   Altres ____________   

16. Deixaries el cotxet del nen a la llar mentre ell es troba al centre?  

  Sí   No   NS/NC  

17. Quin creus que hauria de ser el nombre màxim d’alumnes per aula, sota el teu punt 

de vista?  

  1-5  5-10  10-15  15-20  +20  
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18. Quants/es educadors/es creus que són necessaris per a cada classe (0

nens/es; 1-2 anys, 13 nens/es i de 2

  0-1 anys: 

  1-2 anys: 

  2-3 anys: 

19. T’agradaria que els teus fills fessin sortides d’un dia, passant la nit fora?

  Sí  

20. Trobes interessant que l’accés als pares estigui permès inclòs a les aules?

  Sí  

 
 

Un cop realitzades les enquestes i el recompte d’aquestes, s’extreuen 

conclusions per acabar de definir el nostre producte, ja que coneixem 

públic objectiu, la seva situació social i econòmica i les necessitats que tenen envers 

l’educació infantil. 

De les preguntes englobades en el primer bloc amb el que es pretén conèixer si 

els enquestats formen part del nostre públic objectiu o no, se n’extre

d’esperar, que tots ells estan dins d’aquest grup, ja que les enquestes s’han realitzat 

als pares dels alumnes de la llar d’infants l’Escateret. Un 68% d’aquests tenen entre 25 

i 35 anys (veure figura 7.2.1) i gairebé la meitat tenen 1 fill, l’al

un petit percentatge amb 3 fills (veure figura 7.2.2).

tenen el seu domicili habitual a Vilanova i la Geltrú.

 
             Figura 7.2.1 Edat dels enquestats                            Figura 7.2.2 Nº de fills dels enquestats

El segon bloc de preguntes 

enquestats i poder establir el preu per als serveis ofertats a l

la capacitat adquisitiva d’aquests. 

l’educació bàsica (veure figura 7.2.3). U

treballen en el sector serveis (veure figura 7.2.4). En general la sit

40%

12%

2. Edat

20-25 25-30 30-

 

 

 

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA LLAR D’INFANTS A L’EIXAMPLE NORD DE  

VILANOVA I LA GELTRÚ 

Quants/es educadors/es creus que són necessaris per a cada classe (0

13 nens/es i de 2-3 anys, 20 nens/es)?  

1  2  3  

1  2  3  

1  2  3  

T’agradaria que els teus fills fessin sortides d’un dia, passant la nit fora?

 No   NS/NC  

interessant que l’accés als pares estigui permès inclòs a les aules?

 No   NS/NC  

Un cop realitzades les enquestes i el recompte d’aquestes, s’extreuen 

conclusions per acabar de definir el nostre producte, ja que coneixem 

blic objectiu, la seva situació social i econòmica i les necessitats que tenen envers 

De les preguntes englobades en el primer bloc amb el que es pretén conèixer si 

els enquestats formen part del nostre públic objectiu o no, se n’extre

d’esperar, que tots ells estan dins d’aquest grup, ja que les enquestes s’han realitzat 

als pares dels alumnes de la llar d’infants l’Escateret. Un 68% d’aquests tenen entre 25 

i 35 anys (veure figura 7.2.1) i gairebé la meitat tenen 1 fill, l’altre meitat en té 2 i hi ha 

un petit percentatge amb 3 fills (veure figura 7.2.2). La gran majoria dels enquestats 

tenen el seu domicili habitual a Vilanova i la Geltrú. 
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les famílies no sembla estar passant el seu millor moment i la majoria són assalariats 

de petites empreses, tot i que hi ha algun cas que no és així. En general  però no és 

un públic objectiu amb un alt poder adquisitiu, formen part de l

població.  

        Figura 7.2.3. Formació dels enquestats                       Figura 7.2.4. Formació dels enquestats

Finalment amb el tercer bloc de preguntes s’obtenen les necessitats que tenen 

les famílies i quins són els serveis que necessiten de les llars d’infants. Pel que fa 

l’horari del centre hi ha un 44% dels enquestats que creuen que l’horari idoni és de 

8:00 a 17:00 i un 40% que 

l’horari està bastant definit ja que només hi ha una variació d’una hora que correspon 

al servei d’acollida (veure figura 7.2.5).

dels enquestats el que demostra la impossibilitat de combinar els horaris laborals dels 

pares i els educatius dels alumnes (veure figura 7.2.6).
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La majoria dels pares, un 68% veuen necessari realitzar classes de 

psicomotricitat (veure figura 7.2.7), en canvi aquest mateix percentatge no li agradaria 

que realitzessin sortides d’un dia passant una nit fora (veure figura 7.2.8). Finalment 

2/3 parts dels enquestats troben interessant que estigui permès l’accés als pares 

incloent les aules (veure figura 7.2.9). 

       Figura 7.2.7 Servei de psicomotricitat                                       Figura 7.2.8. Sortides
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aules (veure figura 7.2.9).  
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La majoria dels pares, un 68% veuen necessari realitzar classes de 

(veure figura 7.2.7), en canvi aquest mateix percentatge no li agradaria 

que realitzessin sortides d’un dia passant una nit fora (veure figura 7.2.8). Finalment 

2/3 parts dels enquestats troben interessant que estigui permès l’accés als pares 
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7.3 Estudi de mercat de la competència 

Per a l’estudi de mercat dels centres existents s’han tingut en compte dos 

tipologies diferents de llars d’infants, ja que s’han analitzat centres públics, 

concretament municipals com la Llar d’infants l’Escateret i la Llar d’infants la Baldufa, 

ambdues gestionades per una empresa privada. S’ha estudiat també l’altre vessant de 

les llars d’infants, analitzant centres privats com la Llar d’infants l’Oreneta de Vilanova, 

la Llar d’infants Xiu-Xiu i Llar d’infants el Racó del Petit I. S’han obtingut dades de 5 

centres, tots ells a Vilanova i la Geltrú on s’ubicarà la nova llar d’infants. 

La situació de les llars d’infants analitzades és: 

 

Figura 7.2.1. Ubicació mostres i llar d’infants proposada 
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1. Llar d’infants l’Escateret 

La primera llar analitzada dins de l’estudi de la competència és la llar d’infants 

l’Escateret que és de titularitat municipal, gestionada per una empresa privada. Rep 

subvencions de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Oferta 102 places: 16 per infants de 0 a 1 any, corresponents a 2 aules,  26 d’1 a 2 

anys, també en dues aules i 3 grups de 2 a 3 anys que oferten 60 places per aquest 

grup d’edat. 

Està situada a la zona recent urbanitzada i coneguda com “Sant Jordi”, 

concretament la seva direcció és Rambla Sant Jordi nº 22 de Vilanova i la Geltrú. 

L’horari ofertat pel centre és de 9 del matí a les 5 de la tarda en horari complert. 

De 9 del matí a 1 del migdia en horari de matí i de 3 a 5 de la tarda per aquells 

alumnes que no mengin al centre. Cal destacar però que s’oferta un servei d’acollida 

de 8 a 9 del matí per aquelles famílies que ho necessitin. Les hores d’acollida però 

tenen una quota independent i no està permès als menors d’un any, utilitzar el servei. 

L’Escateret disposa d’una cuina habilitada, on es diferencien menjars triturats per 

als més menuts i sòlids per als més grans. Si bé l’escola disposa de cuina, no hi ha 

una sala específica de menjador, els alumnes mengen cada grup a la seva aula. 

L’ensenyament que s’imparteix al centre està basat en l’experimentació i es 

practiquen classes de psicomotricitat un dia a la setmana, una hora setmanal. Durant 

els primers dies de curs, l’escola determina un període d’adaptació dels infants d’una 

setmana amb flexibilitat total d’horaris per facilitar la seva adaptació, durant aquest 

període estarà permès l’accés als pares al centre sense restriccions d’horaris. 

La llar d’infants disposa d’una sala al centre habilitada per deixar els cotxets dels 

infants per facilitar el trasllat dels pares a l’escola. Aquest servei no suposa cap 

suplement en la quota. 

S’oferta una quota mensual de 162,55€, independentment dels dies que els 

infants utilitzin la llar. Aquest preu el marca el consistori municipal per les llars de 

titularitat municipal. La quota corresponent al servei de menjar és de 5€/dia si es 

contracta mensualment i de 6,2€ si es contracten dies esporàdics. Les hores d’acollida 

dels infants al centre, tenen un cost de 2,8€ l’hora. 

La disponibilitat per al curs 2009/2010 és nul·la, ja que actualment ja s’han 

realitzat les sol·licituds dels pares, s’ha efectuat el sorteig i els infants ja tenen la seva 

plaça atorgada i fins i tot n’hi ha en llista d’espera per cobrir possibles baixes. 
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Figura 7.3.1. Entrada llar d’infants l’Escateret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 7.3.2. Sala d’1 a 2 anys                                Figura 7.3.3. Sala de psicomotricitat 
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2. Llar d’infants la baldufa 
 

La segona llar d’infants visitada és la Baldufa que segueix el mateix concepte 

que la mostra anterior. Són ambdues de titularitat municipal, gestionades per 

empreses privades, fins i tot, en aquest cas es tracte de la mateixa empresa per les 

dues. Igual que l’Escateret rep subvencions municipals i autonòmiques de les entitats 

corresponents.  

Les places ofertades són 107 unitats: 8 de 0 a 1 any (1 aula), 39 d’1 a 2 anys (3 

grups) i 60 de 2 a 3 anys (3 aules). 

Està ubicada a la zona nord de la ciutat, al llindar de la ciutat actual i el nou 

Eixample Nord. La seva direcció és carrer Pare Garí nº1 dins del barri de la Fàbrica 

Nova de Vilanova i la Geltrú. 

Tots els serveis ofertats i la normativa interior del centre és igual que l’anterior 

mostra, l’horari és de 9 del matí a 5 de la tarda en horari complert, tot i que per aquells 

infants que no dinen al centre hi ha horari partit en dos blocs, de 9 del matí a 1 del 

migdia i de 3 a 5 de la tarda. S’ofereix també un servei d’acollida per a infants majors 

de l’any de les 8 a les 9 del matí, amb un suplement de quota. 

Disposa de cuina per a subministrar el menjar als alumnes discriminant també 

menjars triturats i sòlids. 

L’ensenyament està basat en l’experimentació, és a dir, educació mitjançant el 

joc amb diferents materials i objectes de la vida quotidiana amb l’objectiu clar 

d’aprendre experimentant coses noves. 

Dins de l’horari escolar s’ofereix una hora setmanal de psicomotricitat amb el que 

es pretén desenvolupar les capacitats motrius bàsiques des dels primers mesos fins 

als 3 anys. Es treballa la força, la resistència, la flexibilitat, l’agilitat, la coordinació, mit-

jançant un ampli ventall d’activitats esportives de caire recreatiu, jocs tradicionals i de 

cooperació. 

A l’inici de curs està previst un període d’adaptació dels infants a l’escola d’una 

setmana amb flexibilitat total d’horaris i d’entrada i sortida dels alumnes, per facilitar 

així la seva adaptació. El centre disposa també de sala per a deixar els cotxets dels 

infants. 

Les quotes estan marcades per l’ajuntament i són també de 162,55€ la quota 

mensual, 5€ en concepte de menjador si es contracte la tarifa mensual o 6,20€ si es 

contracta diàriament. Les hores d’acollida són a 2,8€ l’hora. 

Igual que l’altre centre municipal ja té les places atorgades per al següent curs i 

té també infants en llista d’espera per possibles baixes. 
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Figura 7.3.4. Llar d’infants la Baldufa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.3.5. Entrada a la llar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.3.6. Porta posterior d’entrada de mercaderies 
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3. Llar d’infants l’Oreneta de Vilanova 
 

Aquesta tercera mostra estudiada es tracte d’un centre privat sense cap 

dependència municipal ni autonòmica. En conseqüència les diferencies en el 

funcionament amb un centre municipal són importants.  

Està situada al centre del barri de la Geltrú de Vilanova, concretament al carrer 

Cristòfol Raventós Soler nº 11-13 baixos, es tracte d’una zona molt cèntrica i amb 

moltes dificultats per accedir-hi amb vehicles. 

L’horari ofertat pel centre és de 7:30  del matí a les 6 de la tarda, existeix la 

possibilitat de realitzar horari de matí i tarda separat de 7:30 del matí fins a les 12:30 

del migdia i de 3 a 6 de la tarda. La quota però serà la mateixa tant si s’utilitza la llar en 

horari complert, com si es fa en horari partit. En conseqüència a l’horari, no existeix 

servei d’acollida per alumnes com en altres centres, ja que el propi horari ja inclou les 

hores d’acollida. 

S’ofereix servei de menjador per als alumnes, tot i que no es disposa de cuina al 

centre, el menjar el subministra un càtering independent al centre. 

L’ensenyament està basat en l’experimentació, com en les mostres anteriors, 

però en aquest cas no existeix el servei de psicomotricitat, ja que la llar d’infants 

l’Oreneta de Vilanova, no disposa d’aula específica. 

El període d’adaptació a l’escola per als infants és d’una setmana i el centre no 

ofereix la possibilitat de deixar el cotxet al centre, ja que no disposa d’espai suficient 

amb aquesta funció.  

L’oferta total de la llar és de 95 places, 16 unitats per infants de 0 a 1 any, 39 

places d’1 a 2 anys i 40 places de 2 a 3 anys (formant 2, 2 i 3 classes respectivament). 

Per al proper curs 2009-2010, el centre disposa únicament de 5 places lliures, 1 

de 0 a 1 any, 3 d’1 a 2 anys i 1 de 2 a 3 anys, només té vacants un 5% de les places. 

Les quotes establertes són de 210€ per al servei d’escolarització mensual, sense 

diferenciacions entre diferents horaris. El servei de menjador ascendeix a 3,75€/dia si 

es tracte de menjar triturat i de 6,75€/dia si és menjar sòlid. Existeixen però uns 

abonaments de 60 i 90 menjars, on la repercussió per dia, és de 3,00€ pel menjar 

triturat i 6,00€ pel sòlid. 
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Figura 7.3.7. Entrada llar d’infants l’Oreneta de Vilanova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.3.8. Pati interior 
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4. Llar d’infants Xiu-Xiu 

 

La llar d’infants Xiu-Xiu, és un centre privat sense cap tipus de subvenció per 

part de l’Administració.  

Està situada als afores de Vilanova al barri del Molí de Vent a l’Avinguda 

Cubelles nº 158. En conseqüència és una zona on s’hi pot accedir amb facilitat amb 

vehicles. 

La principal diferència d’aquesta llar respecte totes les altres visitades, és que 

disposen d’un hort on els infants realitzen les seves pròpies plantacions i obtenen els 

seus fruits. 

L’horari de la llar és de 7:30 del matí a 6 de la tarda en horari complert. L’horari 

de matí és de 7:30 a 1 del migdia i el de tarda de 3 a 6. No existeix servei d’acollida, ja 

que l’horari d’acollida es troba dins de l’horari de funcionament de la llar. 

La metodologia d’ensenyament en canvi és a través de fitxes, és a dir, cada dia, 

els infants tenen una fitxa a realitzar cadascuna amb un objectiu diferent. No realitzen 

classes de psicomotricitat, ja que no disposen de l’espai necessari. Els infants realitzen 

mitja hora diària d’ensenyament a l’hort, sempre que el temps ho permeti. La llar no té 

cuina pròpia però té contractat un càtering independent que subministra el dinar per 

als menuts. 

No existeix període d’adaptació amb l’ajuda dels pares, ja que en aquest centre 

no està permès l’accés dels pares a les aules.  

El centre disposa d’una aula per a deixar els cotxets mentre els alumnes reben el 

seu ensenyament i aquest no significa cap augment en la quota mensual. 

Les quotes ofertades són de 254€ mensuals per infant. El cost del servei de 

menjador és depenent del tipus de menjar, 101€/mensuals per al menjar triturat i de 

150€/mensuals si es tracte de menjar sòlid. 

Per al proper curs el centre no té cap plaça lliure, fins i tot existeix una llista 

d’espera en la que estan apuntats fins a 11 infants. 
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Figura 7.3.9. Llar d’infants Xiu-Xiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.10. Entrada a la llar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.11. Vista del pati interior del centre 
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5. Llar d’infants el Racó del Petit I 

 

El Racó del Petit I és una llar d’infants privada i comparteix titularitat amb la llar 

d’infants el Racó del Petit II ambdues escoles a Vilanova i la Geltrú, si bé, es troben en 

barris diferents. Concretament l’analitzada és la I i està situada al llindar entre el casc 

antic de la ciutat i el barri de la Geltrú. Té dues entrades una perl carrer Unió i la 

principal pel carrer Correu nº 63. L’accés principal es troba en un carrer amb trànsit 

restringit al veïnat i l’entrada posterior es troba en un dels carrers més transitats del 

centre. 

S’oferten un total de 74 places, 8 per infants de o a 1 any, 26 d’1 a 2 anys i 40 de 

2 a 3 anys, tot i que en cas d’excés d’alumnes el centre incompleix el rati màxim 

d’alumnes per aula. 

L’horari de la llar és de 7 del matí a les 8 de la tarda o separat en horari de matí 

de 7 a 1 del migdia i de 3 a 8 de la tarda. Igual que en els altres centres la quota però 

serà la mateixa independentment de les hores que els infants passin al centre. 

L’ensenyament que imparteix el centre és mitjançant fitxes preparades 

cadascuna amb un objectiu diferent. No existeix aula ni servei de psicomotricitat que ja 

que no es disposa de l’espai necessari. 

Degut a l’horari establert no s’oferta horari d’acollida ja que l’inici de les classes 

és a les 7 del matí. El Racó del Petit I disposa de pàrquing per als cotxets dins del 

centre, com a servei complementari al servei d’educació mensual. 

Els pares només tenen accés al centre fins als accessos i s’ofereix servei de 

menajdor tot i que l’escola no té cuina, es contracte el servei a un càtering. 

Les quotes establertes al centre pels serveis ofertats, són de 230€ mensuals en 

concepte d’ensenyament mensual i de 140€ pel menjador en menjars sòlids, no 

s’ofereix menjar als més menuts que mengin triturats, aquests l’hauran de portar de 

casa. 

Pel curs 2009/2010 la disponibilitat de places lliures és de dos vacants per l’aula 

d’1 a 2 anys i de 4 places de 2 a 3 anys. Del curs d’iniciació de 0 a 1 any estan totes 

les places ocupades, tot i que està previst que s’augmentin les llistes. 
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Figura 7.3.12 Llar d’infants el Racó del Petit I 

 
Figura 7.3.13. Entrada principal del centre 
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7.4 Conclusions de l’estudi de mercat 

Un cop realitzat l’estudi de la competència s’extreu com a principal conclusió que 

el funcionament, els horaris i les quotes són totalment diferents si parlem d’una llar 

privada o si per contra o fem d’una pública i concretament: 

- La quota a fer front varia molt depenent de si el centre és de caire privat on 

de mitjana es situa en uns 231€ o si és públic que al estar marcades per 

l’Ajuntament en ambdues llars d’infants visitades és de 162,55€. D’un tipus 

de centre als altres hi ha un increment de la quota del 42%. 

- L’horari és també un aspecte diferenciador entre els dos tipus de llars, ja que 

si bé les públiques només poden oferir servei de 8:00 a 17:00 segons 

normativa, les privades disposen de llibertat d’horaris i és aquí on busquen 

diferenciar-se les unes de les altres. En general però en aquest tipus de 

centres l’horari és de 7:30 a 18:00-19:00 hores. 

En conseqüència als diferents horaris, trobem que en els centres privats no 

existeix el servei d’acollida ja que en aquestes hores el centre ja està obert, i 

als centres públics s’ofereix aquest servei a uns 2,8€/hora 

- Tots els centres analitzats ofereixen el servei de menjador, tot i que només 

els centres públics disposen de cuina, els privats tenen càterings contractats. 

El preu d’aquest servei és molt similar en un tipus de centres com en els 

altres, no s’aprecien diferencies importants. 

- El servei de psicomotricitat només l’ofereixen els centres privats i ambdós 

casos amb una freqüència d’una hora setmanal. 

- Les metodologies d’aprenentatge dels centres no estan condicionades a la 

titularitat d’aquests, ja que estan repartits els centres que la realitzen 

mitjançant fitxes i els que la fan mitjançant experimentació. 

- Totes les llars visitades disposen de pàrquing per als cotxets dels infants i en 

totes elles és un servei gratuït. 

- Com a norma general als centres està permès l’accés dels pares a l’escola i 

a les aules, tot i que en algun centre privat només es permet als pares entrar 

fins als accessos, mai a les aules. 

- La capacitat màxima de les aules marcada per normativa autonòmica es 

respecte a tots els centres excepte un d’ells, on no es tenen en compte 

aquest tipus de prohibicions.  

- La capacitat mitjana de les llars d’infants estudiades és de 93 alumnes i la 

disponibilitat per al següent curs, les públiques ja estan les places 
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adjudicades i en les privades, una d’elles està completa al 100% i les altres 

dues disposen de les últimes places vacants. 
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8. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE EDUCATIU. 
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El solar està catalogat com a equipament, i concretament per a ús educatiu. La 

zona seleccionada per ubicar-hi aquesta nova llar d’infants és a la zona nord de la 

ciutat, l’únic front de creixement que li queda a Vilanova i en conseqüència, al ésser 

una zona en desenvolupament, no disposa encara d’aquest servei. 

Aquesta necessitat concreta de la zona combinada amb la promesa del govern 

autonòmic de crear 30.000 noves places d’educació infantil i el dèficit de places de 0 a 

3 anys existent a la ciutat, fa que la construcció adequada sigui la d’una llar d’infants. 

Mantingudes converses amb l’ajuntament es resolt que el consistori cedeix el 

solar en concepte de concessió administrativa per a la construcció de la llar d’infants a 

50 anys, aprofitant així que s’amplien els serveis a la població sense repercutir en el 

seu pressupost. La tipologia de la llar creada és un centre privat subvencionat amb 

fons públics, ja que es compliran tots els requisits establerts per aquest tipus de 

centres. 

 

8.1 Distribució interior 

La nova llar d’infants tindrà una superfície de 618,09m2 i estarà formada per: 

 

Estança Superfície Estança Superfície 

Dormitori 18,98 m2 Dormitori 22,79 m2 

Bany 4,9 m2 Sala de professors 16,8 m2 

Instal·lacions 7,05 m2 Aula 1 41,76 m2 

Magatzem 13,45 m2 Aula 2 41,76 m2 

Menjador 20,9 m2 Aula 3 41,76 m2 

Cuina 30,05 m2 Aula 4 41,76 m2 

Passadís 55,3 m2 Aula 5 33,1 m2 

Vestidor 12,3 m2 Aula 6 33,1 m2 

Cambra de neteja 5,65 m2 Bugaderia 10,44 m2 

Canviador 1 8,05 m2 Bany 7,25 m2 

Canviador 2 8,05 m2 Aparcament cotxets 12,2 m2 

Canviador 3 8,05 m2 Sala psicomotricitat 61,75 m2 

Canviador 4 8,05 m2 Direcció  13 m2 

Canviador 5 9,89 m2 Recepció 29,95 m2 

Sup útil total: 618,09 m2 

Sup construïda total: 679,9 m2 
 

Taula 8.1.1 Superfícies 
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El solar on s’ubicarà la construcció té 2.280 m2 i tal com marquen les ordenances 

municipals només es podrà edificar el 30% com a màxim del solar, en aquest cas 

s’ocupa un 28,90%. S’ha de preveure una reserva del 20% del solar per vials i 

aparcaments i en l’escola estudiada n’hi ha un 20,40% i el 50% restant del solar 

s’haurà de deixar sense edificar com a espai lliure, en la llar projectada n’hi ha un 

50,70%. Amb la qual cosa es defineix el solar en 618,09m2 edificats, 435,85m2 

reservats per a vials i estacionament i 1.084,06m2 d’espai lliure. 

Estarà format per 6 aules de manera que de cada nivell d’edat hi haurà dues 

aules independents. S’acolliran infants des dels 4 mesos d’edat fins als 3 anys, de tal 

manera que la divisió d’aules per edats, serà: 

Aula Quantitat  

Capacitat 
màxima 

(alumnes/aula) 

Infants de 4 mesos a 1 any 1 aula 8 

Infants d'1 a 2 anys 2 aules 13 

Infants de 2 a 3 anys 3 aules 20 
 

Taula 8.2.1 Nombre d’aules existent 

Amb la capacitat màxima d’alumnes per aula i el nombre d’aules dissenyades, la 

capacitat total de la llar d’infants és de 94 alumnes: 8 infants de 4 mesos a 1 any, 26 

infants d’1 a 2 anys i 60 infants de 2 a 3 anys. 

Cada aula disposarà de 2m2 per cada infant, amb un mínim de 30m2. Les sales 

destinades a nens/es menors de 2 anys disposen d’un espai diferenciat per dormir i 

per la higiene amb un mínim de 2 lavabos i 2 inodors. Es disposarà d’una aula 

addicional i diferenciada de la resta per a usos múltiples d’uns 60 m2. Per al personal 

docent s’ha previst una cambra higiènica, uns vestidors, un menjador i una sala de 

professors. La direcció del centre disposarà d’un despatx per a realitzar correctament 

la seva tasca de gestió i coordinació.  

S’ha previst també una cambra per a poder deixar els cotxets dels infants mentre 

aquests romanen al centre per tal d’afavorir i facilitar al màxim les tasques dels pares. 

Cada aula disposarà del seu espai canviador on es combina l’espai reservat com a 

cambra higiènica per als infants i la zona concreta per a canviar els bolquers als 

infants. 

La llar d’infants disposarà també d’un espai lliure com marquen les ordenances 

municipals del 50% del solar, que convé que sigui un espai generós, ja que és un 

espai on els infants passen una bona part del dia i aquest serà completament pla 

sense cap tipus de desnivell. 
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La construcció prevista serà tota ella en planta baixa, tot i que les ordenances 

permeten PB+2PP, ja que eliminant desnivells, es facilita molt el treball del personal 

docent del centre i s’elimina qualsevol possibilitat per petita que sigui de perill de 

caiguda dels alumnes. D’altre banda amb la construcció únicament en planta baixa 

s’afavoreix a que l’infant pugui desplaçar-se amb la major autonomia possible només 

amb una mica d’ajuda de la persona adulta.  
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8.2 Materials i acabats interiors del centre 

 

Constructivament, l’edifici ha d’aïllar completament l’interior dels efectes 

tèrmics, acústics i de l’aigua, a més, aquesta tipologia de construccions requereixen 

algunes particularitats específiques com: 

- Els paviments en aules per a infants seran flexibles i tous, com el parquet o les 

moquetes, amb l’única prescripció que siguin tous i fàcilment netejables. 

- A les cambres higièniques s’utilitzaran materials ceràmics en els revestiments 

en paraments verticals i, com en els altres casos, no hi ha cap prescripció, 

excepte que siguin fàcilment netejables. Totes les arestes seran arrodonides. 

- La coberta serà plana no transitable, la seva funció principal és el tancament 

exterior de protecció i la impermeabilització de l’immoble contra l’aigua de pluja 

o la neu. Estarà acabada amb graves, que cobreixen els elements que hi ha 

disposats. 

- La façana juga un paper molt important en la relació de l’interior de la llar amb 

l’exterior i la seva composició haurà d’estar lligada amb factors de confort i 

seguretat. Es col·locaran elements de protecció i tancament lumínic de l’aula, 

com persianes o cortines, ja que els infants necessiten la foscor per dormir. 

- Tot i que en les plantes baixes no cal que hi hagi una part fixa en la zona 

inferior de la vidriera, ja que no hi ha perill de caiguda, les balconeres 

disposaran d’una part central abatible, espai de sortida al pati i els laterals 

seran fixes. Els vidres d’aquestes obertures seran amb cambra i laminats. 

- Els materials que formen les divisions interiors, no disposen d’indicacions 

específiques, de manera que s’utilitzaran materials ceràmics convencionals per 

a divisions. La part més baixa però (aproximadament els 150cm inferiors) està 

exposada a l’embrutiment, com a conseqüència de la utilització dels espais 

pels infants, per això s’instal·laran proteccions d’un material que folri les parets 

i que sigui fàcilment netejable com els taulers de DM envernissats o pintats 

combinats amb panells de suro. 

- La fusteria disposarà d’elements per no enganxar-se els dits, integrats en la 

fusteria. I es col·locaran baldons de tancament no accessibles als infants, per 

tal que els educadors limitin la sortida. Aquests dispositius integrats per no 

enganxar-se els dits consisteixen en uns semicilindres de goma col·locats en 

els cantells de les portes batents, com a mínim, fins a l’alçada de seguretat 

(120 cm). 
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- La il·luminació de les aules serà mitjançant llums fluorescents, amb una posició 

invertida, de manera que enfoquin cap al sostre. Aquesta opció comporta la 

necessitat d’un sostre de color reflectant i d’un augment dels lux, ja que la 

il·luminació és totalment indirecta. Pel que fa al tipus de làmpada, no hi ha 

gairebé cap restricció, i són perfectament compatibles amb l’ús les bombetes, 

incandescents, les halògenes o els fluorescents, si bé es prohibeix 

específicament els fluorescents en les aules d’infants de 0 a 1 anys. 

- S’instal·larà una caldera instantània a la cuina i productors d’aigua calenta 

individual a cada aula, així com de reguladors de temperatura en cada sortida. 

- Els sanitaris que utilitzin els infants han de tenir una mida adequada per a la 

seva edat, tant pel que fa als inodors com a les piques, per això, la seva alçada 

no serà superior a 50 cm i els sistemes de descàrrega i les aixetes han de ser 

fàcils d’utilitzar. 

- La  climatització es resoldrà mitjançant sistemes de radiadors d’aigua per a la 

calefacció, climatització no s’instal·larà ja que, l’època més calorosa de l’any, la 

llar roman tancada. 

Les úniques indicacions que cal fer tenen relació amb el contacte directe de les 

fonts de calor amb els infants, que obliga a protegir-les o bé a limitar-ne la 

temperatura.  

Així, tots els emissors de calor que puguin estar en contacte amb els infants 

(per sota de 120 cm) han d’estar condicionats per funcionar a baixa 

temperatura (aproximadament 36º) o bé protegits del contacte directe. 
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8.3 Acabats de l’entorn de la llar d’infants 

 
Els principals elements específics de l’exterior de la llar d’infants són: els 

paviments, el mobiliari exterior i l’enjardinament. 

- El paviment es col·locarà als accessos des de l’exterior del centre cap a 

l’interior, així com totes les sortides existents en un àmbit mínim dels primers 2 

metres. 

Serà un paviment continu, de manera que no hi hagi junts que puguin fer caure 

els infants amb mobilitat més precària. Aquest tipus de paviment, a més, en 

facilita la neteja. 

- Al  pati es col·locaran alguns elements de mobiliari perquè els infants disposin 

de jocs similars als que troben als parcs urbans, com ara les casetes o castells, 

de manera que puguin generar els seus propis racons sense que es posi en 

perill la seva seguretat. 

- Als espais exteriors existirà vegetació de manera que millori la qualitat visual de 

l’entorn i s’integri en el sistema educatiu. En aquest sentit, es disposa de 

diferents tipus d’elements: 

– Vegetació per completar elements limitadors, com ara murs i tanques 

(és un recurs perquè els infants no s’hi acostin). 

– Arbrat que generi zones d’ombra. Cal tenir present que alguns arbres, 

com els fruiters, els resinosos, o aquells que fan molta flor o fulla, 

provoquen problemes de neteja i dificultats de manteniment. 
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8.4 Servei ofertat 

La nova llar d’infants ofereix servei per a 94 infants, englobats en 3 grups d’edat, 

s’oferta una educació per a infants des dels 4 mesos (corresponen a la finalització de 

la baixa maternal per lactància) fins als 3 anys. Els horaris del centre seran prou 

flexibles de manera que es puguin adaptar, en allò que sigui possible, tant a les 

necessitats dels infants com al de les seves famílies. Els règims horaris establerts han 

de permetre conciliar la vida laboral dels pares amb la seva primordial responsabilitat 

en la criança i educació dels seus fills. Amb aquests condicionants, l’horari escollit és: 

Horaris de la llar 

Servei d'acollida Matí Tarda 

De 8 a 9 hores 
(només alumnes 

d'1 a 3 anys) 

De 9 a 12 hores De 15 a 17 hores 

Obertura de portes: Obertura de portes: 

De 8:50 a 9:30 De 14:50 a 15:15 

De 11:50 a 12:00 De 16:45 a 17:10 
 

Taula 8.3.1 Horaris de la llar 

 

L’horari bàsic és l’establert en la taula 8.3.1, tot i que existeix horari partit en matí 

i tarda per aquells infants que no mengin al centre, hi ha la possibilitat també, que 

aquells alumnes que mengin habitualment a la llar, realitzin l’horari continuat de 9 a 17 

hores. Si bé hi ha una certa flexibilitat en els horaris d’entrada i sortida per afavorir la 

tasca dels pares, és recomanable que es respectin els horaris establerts ja que quan 

un infant arriba tard, trenca el bon funcionament de l’activitat que s’hi du a terme. 

Cal destacar que s’oferta un servei d’acollida per als infants d’1 a 3 anys de les 8 

a 9 hores del matí per aquells pares que comencin la seva jornada laboral abans de la 

obertura del centre a les 9. Aquest servei però està limitat als alumnes del segon nivell 

d’1 a 2 anys i del tercer nivell de 2 a 3 anys. 

D’altre banda s’ofereix un període d’adaptació als alumnes d’una setmana amb 

flexibilitat total d’entrada i sortida al centre per part dels pares i flexibilitat en els horaris 

per aconseguir una perfecta adaptació a l’educació. 

El centre disposa d’una cuina habilitada per a fer el menjar per a tots els infants 

del centre, de manera que s’ofereix també la possibilitat de menjar al centre per a tots 

els alumnes. Sense discriminació d’aquells alumnes que mengen al centre i els que 

no, tots ells rebran esmorzar al matí i berenar a la tarda (servei inclòs a la quota 

mensual). 



ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA LLAR D’INFANTS A L’EIXAMPLE NORD DE  

VILANOVA I LA GELTRÚ 2009 

 

89 

Els infants rebran classes de psicomotricitat (2 hores setmanals) amb l’objectiu 

de desenvolupar les capacitats motrius bàsiques des dels primers mesos fins als 3 

anys. Es treballa la força, la resistència, la flexibilitat, l’agilitat, la coordinació, mit-

jançant un ampli ventall d’activitats esportives de caire recreatiu, jocs tradicionals i de 

cooperació. 

S’ha habilitat una aula de la llar per a deixar-hi els cotxets dels nens/es mentre 

aquests romanen al centre, facilitant així els desplaçaments dels pares.  

S’ofereix l’educació a l’alumnat a través de l’experimentació, educació mitjançant 

el joc amb diferents materials i objectes de la vida quotidiana amb l’objectiu clar 

d’aprendre experimentant coses noves. 

La família haurà de satisfer la quota de serveis establerta mentre estigui inscrit a 

la llar, i aquesta quota serà la mateixa per a tots els mesos, independentment dels dies 

lectius que tingui cada mes.  

L’accés als pares dins de la llar d’infants estarà permès fins i tot es podrà entrar 

a les aules del centre, tot i que es recomana que sigui dins dels horaris establerts 

d’obertura de portes, per destorbar el mínim el correcte funcionament de la classe i de 

l’educació. 

Les quotes per als diferents serveis ofertats, són: 

Servei ofertat Quota 

ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera 
el curs escolar de setembre a juny (10 mesos) 

200 €/mensual 

MENJADOR ESCOLAR, preu per dia 6,5 €/dia 

MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment 130 €/mes 

HORES COMPLEMENTÀRIES ( hora d’acollida), preu 
per cada hora 3,00 €/hora 

 
Taula 8.3.2 Quotes ofertades del centre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.3.3. Imatge llar d’infants en 3D 
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9. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 



ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA LLAR D’INFANT

VILANOVA 

 

9.1 Previsió econòmica simple

Amb la realització de l’estudi econòmic es pretén conèixer amb exactitud si és 

viable o no la construcció 

conèixer una sèrie de valors dels quals partim:

 

A. DESPESES TOTALS 3
- Despeses de construcció de la llar d’infants

- Despeses honoraris

- Despeses auxiliars d’obra (2,75% s/ construcció) = 18.887

- Despeses estructurals d’empresa

- Despeses treballadors llar d’infants (

- Despeses de mantenimen

- Despeses de gestió i administració (

- Despeses de subministres (

- Despeses de material (

-  Despeses de bugaderia (

- Despeses de cuina (

 

Figura 9.1.1: Detall percentual de les despeses de la promoció
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Previsió econòmica simple  

Amb la realització de l’estudi econòmic es pretén conèixer amb exactitud si és 

viable o no la construcció d’aquesta nova llar d’infants. Per això és indispensable 

conèixer una sèrie de valors dels quals partim: 

TOTALS 3.971.378,52 € (veure figura 10.1.1) 

de construcció de la llar d’infants = 686.800,00 € 

honoraris tècnics (9,00% s/ construcció) = 61.812,00

Despeses auxiliars d’obra (2,75% s/ construcció) = 18.887,00

estructurals d’empresa (10,90% s/ construcció)  = 74.861,20

treballadors llar d’infants (€ totals)  = 2.301.497,45 

de manteniment llar d’infants (€ totals)  = 240.260,4

Despeses de gestió i administració (€ totals)  = 124.858,00 € 

Despeses de subministres (€ totals)  = 60.000,00 €  

Despeses de material (€ totals)  = 33.000,00 €  

Despeses de bugaderia (€ totals)  = 11.000,00 €  

uina (€ anuals)  = 363.000,00 €  

.1.1: Detall percentual de les despeses de la promoció 
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Amb la realització de l’estudi econòmic es pretén conèixer amb exactitud si és 

d’aquesta nova llar d’infants. Per això és indispensable 

812,00 € 

,00 € 

74.861,20 €  

 €  

43 €  
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DETALL PERCENTUAL DEL TOTAL DE LES DESPESES
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Les despeses pròpies de l’adquisició del solar es consideren cost 0, ja que es 

tacte d’un solar que és propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que el cedeix 

en concessió administrativa per a ubicar-hi un equipament educatiu, ja que d’aquesta 

manera augmenta el servei a la seva població i no ha de fer front a les despeses que 

es deriven. 

El valor unitari corresponent al cost de construcció de la llar d’infants ascendeix a 

1.010 €/m2, que s’extreuen de realitzar la mitjana dels valors unitaris de les 

construccions de llars d’infants similars de Catalunya: 

• Llar d’infants de Vilafranca del Penedès : 850m2 - 851.000€ = 

 1.001,18 €/m2 

• Llar d’infants de Sant Antoni de Calonge : 947m2 - 896.105€ = 

 946,25 €/m2 

• Llar d’infants can Vinader de Castelldefels: 960m2 – 1.110.166€ = 

1.156,42 €/m2 

• Llar d’infants de Ribes de Freser: 700m2 - 658.634€ =  940,90 €/m2 

Tot i que la mitjana aritmètica d’aquests 4 valors és de 1.011,88 €/m2, per a 

efectuar els càlculs d’aquest estudi econòmic es prendrà com a valor unitari 

1.010€/m2. En aquest preu està inclòs l’equipament inicial del centre. 

Les despeses d’honoraris són les corresponents a la redacció del projecte bàsic i 

executiu per part de l’arquitecte, la direcció d’obra per part de l’arquitecte tècnic, 

despeses en matèria de seguretat i salut realitzada pel tècnic competent escollit i els 

serveis d’enginyeria necessaris. El seu cost es considera un 9% sobre el cost de 

construcció, valor extret del “Boletín económico de la construcción” que estableix: 

• Edifici públic de categoria, despeses d’honoraris i permisos : 8,5% 

• Edifici administratiu corrent, despese d’honoraris i permisos: 9,5% 

La mitjana d’aquests dos valors és del 9% utilitzat per aquest concepte ja que 

són edificis similars a la llar d’infants. 

Els permisos necessaris per a realitzar l’obra, ja sigui la pròpia llicència d’obres o 

les diverses llicències necessàries com la d’instal·lació de la grua torre o qualsevol 

llicència d’ocupació i afectació de la via pública, estan incloses dins de l’apartat de 

despeses d’honoraris i permisos.  
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Les despeses auxiliars de l’obra ascendeixen al 2,75% (dades extretes del 

“Boletín económico de la construcción”) del cost de construcció i inclouen els següents 

conceptes: 

• Serveis auxiliars: vigilants de seguretat : 1,40% 

• Energia i aigua: durant la construcció : 0,10% 

• Sanitat: farmaciola i medicaments: 0,05% 

• Instal·lacions provisionals: vestuaris, casetes : 1,00% 

• Varis: tanques, gual : 0,20% 

Les despeses estructurals d’empresa engloben totes les despeses indirectes que 

pugui tenir l’empresa promotora durant el transcurs de l’obra i com a tal es puguin 

repercutir en dita construcció. És evident que com menor sigui el temps de 

construcció, menor serà també el cost indirecte que repercutirà l’empresa a la llar 

d’infants, igual que a major nombre d’obres que es realitzin en paral·lel menor 

repercussió. En aquest cas, es preveu una despesa del 10,90% desglosada segons el 

“Boletín económico de la construcción”, en: 

• Personal tècnic: tècnics, encarregats, administratius : 8,80% 

• Material d’oficina: papereria, copisteria : 0,15% 

• Comunicacions i transports: petits transports, correus: 0,15% 

• Equips: amortització de maquinària i eines: 1,20% 

• Assegurances: RC, robatori, incendi : 0,20% 

• Local: lloguer, oficines, mobiliari: 0,40% 

La llar d’infants estarà formada per 12 professionals els quals representen un 

cost mensual total que ascendeix als 14.540€/mensuals. Aquest cost és resultat dels 

salaris dels treballadors (extrets del conveni col·lectiu estatal de centres d’assistència i 

Educació Infantil) i les despeses en matèria de Seguretat Social que ha d’afrontar 

l’empresa que són del 29,7%: (“contingencias comunes” 23,6% + “desempleo” 5,6% + 

“formación profesional” 0,6%) distribuïts en: 

• 1 director/a x 1.310,74 €/ut + 29,70% x 14 pagues  =  23.800,42 € 

• 6 mestres x 1.293,93 €/ut + 29,70% x 14 pagues  =  140.971,09 € 

• 2 educadors/es x 806,81 €/ut + 29,70% x 14 pagues  =  29.300,11 € 

• 1 cuiner/a x 662,30 €/ut + 29,70% x 14 pagues  =  12.026,04 € 
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• 2 personal de neteja x 662,30 €/ut + 29,70% x 14 pagues  =  24.052,08 € 

La totalitat de despeses de treballadors del centre són de 230.149,74€ anuals. 

Per al manteniment de la llar d’infants es disposarà de personal propi contractat 

per a realitzar aquesta tasca, concretament hi haurà una persona encarregada. 

S’haurà de fer front al salari d’aquest treballador i es preveu també una previsió de 

1.000€/mensuals , per a qualsevol imprevist en concepte de materials. Amb la qual 

cosa el cost total del manteniment és de 24.026,00€ anuals: 

• 1 personal de manteniment x 662,30 €/ut + 29,70% x 14 pagues  =  

12.026,04 € 

• Previsió 1.000€/ mensuals x 12 mesos = 12.000,00 € 

La gestió i l’administració del centre la realitzarà personal propi del centre, de 

manera que el cost establert per al personal d’administració de l’Educació Infantil, és 

de 12.485,80 €, corresponents al salari establert el conveni col·lectiu: 

• 1 administratiu x 687,62 €/ut + 29,70% x 14 pagues  =  12.485,80 € 

Les despeses previstes en matèria de subministres, material, bugaderia i cuina 

s’han extret de la conversa realitzada amb la direcció de la Llar d’Infants l’Escateret de 

Vilanova i la Geltrú i ascendeixen a 46.700,00 € anuals desglossats en: 

• Subministres: l’aigua, l’electricitat, el telèfon i el gas: 500 €/mensuals x 12 

mesos (tot i que la llar només funciona 11 mesos se n’han previst 12 per 

fer front al pagament de quotes mínimes i manteniments)= 6.000,00€ 

• Material educatiu : 300€/mensuals x 11 mesos = 3.300,00€ 

• Bugaderia: productes de neteja : 100€/mensuals x 11 mesos = 1.100,00€ 

• Cuina: aliments: 2,5€/alumne x 60 alumnes (tot i que la llar d’infants és de 

82 places en centres similars utilitzen el servei de menjador un 60 infants) 

x 22 dies/mes x 11 mesos= 36.300,00€ 

L’estudi realitzat és per als propers 10 anys de manera que les despeses totals 

per aquest període són de 3.975.976,08 €. 
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B. INGRESSOS TOTALS  4.762.780€ (veure figura 9.1.2) 

- Ingressos en subvencions = 1.222.000,00 €  

- Quotes alumnes = 2.991.340,00€ 

- Valor residual = 549.440,00 €  

Segons l’encara vigent ordre 343/2007 de la Generalitat de Catalunya, crea una  

convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la 

consolidació de places per a infants de 0 a 3 anys. Aquesta subvenció es concedeix 

per a fer obres en edificis de nova planta, o bé per a l’adequació d’edificis preexistents. 

L’import  de la subvenció és el 95% del cost de les obres efectuades, tot i que en el 

supòsit de creació, l’import màxim serà de 5.000€ per plaça creada. En aquest cas el 

95 % de la construcció són 764.750€ i el límit amb 94 places creades és de 470.000€ 

que és l’import final de la subvenció en matèria de construcció. 

El mòdul de subvenció per al curs escolar 2008-2009 és de 800,00€/anuals  per 

alumne/curs. Degut a que el mòdul del curs 2009-2010 encara no s’ha publicat, es 

prendrà com a valor de subvenció el del curs anterior. I aquest serà l’import rebut per 

part de la Generalitat a la llar d’infants, la qual podrà fer front al pagament dels sous 

dels treballadors, realitzar millores al centre, etc. L’import rebut en concepte de 

subvenció no està estipulada la seva finalitat. 

La quota mensual de l’escola és de 200€/mensuals , aquesta quantitat està 

basada en les conclusions extretes de l’estudi de mercat. S’han utilitzat el mateix criteri 

per obtenir la quota del menjador que és de 130€/mensuals , preu que inclou el menjar 

de tot el mes de l’alumne i existeix també la possibilitat d’accedir al menjador a aquells 

alumnes que no obtinguin la tarifa mensual, efectuant el pagament individualitzat dels 

dies que necessiti el servei de menjador. La quota de menjador si no es contracte la 

quota mensual és de 6,50€/dia. 

Al cap dels 10 anys de l’explotació obtenim un valor residual de l’edificació basat 

en el cost de construcció aplicant-li un factor de 40/50, corresponent al període total de 

la concessió del solar i fent-ne el producte dels 40 anys que restaran al final del estudi. 

Amb tot això es considera un valor residual de l’edifici de 549.440€.  
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Figura 9.1.2: Detall perce

En resum l’estudi econòmic simple és:
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.1.2: Detall percentual dels ingressos de la promoció 

En resum l’estudi econòmic simple és: 

ESTUDI ECONÒMIC SIMPLE 

 4.762.780,00 € 

100,00%

2.991.340,00 € 

SUBVENCIONS 1.222.000,00 € 

VALOR RESIDUAL 549.440,00 € 

3.975.976,08 € 

-83,48%

0,00 € 

CONSTRUCCIÓ 686.800,00 € 

ESTRUCTURA EMPRESA 74.861,20 € 

AUXILIARS D'OBRA 18.887,00 € 

HONORARIS TÈCNICS 61.812,00 € 

TREBALLADORS 2.301.497,45 € 

MANTENIMENT 240.260,43 € 

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 124.858,00 € 

SUBMINISTRES 60.000,00 € 

33.000,00 € 

 11.000,00 € 

363.000,00 € 

TOTAL INGRESSOS 4.762.780,00 € 100,00%

TOTAL DESPESES 3.975.976,08 € -83,48%

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ  786.803,92 € 16,52%
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1.1 Cash-Flow previ 

Els valors principals per a realitzar el cash-flow previ, són els següents: 

• Sup. Construcció: 680,00 m2 edificats. 

• Preu solar: 0,00€ (concessió administrativa) 

• Cost construcció: 1.010,00€/m2 

• Cost estructura empresa: 10,90% s/construcció 

• Cost auxiliars d’obra: 2,75% s/construcció 

• Cost honoraris tècnics: 9,00% s/construcció 

• Cost treballadors: 230.149,74€/anuals 

• Cost manteniment: 24.026,00 €/anuals 

• Cost gestió i administració: 12.485,00 €/anuals 

• Cost cuina: 36.300,00 €/anuals 

• Nº de places creades: 8 places de 0-1 any 

 26 places d’1 a 2 anys 

 60 places de 2 a 3 anys 

 Total 94 places 

• Subvencions: 

� Per plaça creada: 95% del cost construcció del centre  (màxim 

5.000€/plaça creada) 

� Per funcionament: 800€/alumne i any (mòdul curs 2008-2009) 

• Quota mensual llar d’infants: 200,00€/mes 

• Quota mensual menjador: 130,00€/mes 

• Quota hora d’acollida: 3 €/hora 

• Valor residual: Es  suposa  una durada del centre de 50  

 anys  dels  quals  al  final  de  l’estudi en  

queden 40. S’aplica el factor: 

(40xconstrucció/50). 

• Ocupació menjador: 60 alumnes/dia 

• Ocupació servei d’acollida: 9 alumnes/dia 

Per al càlcul del VAN s’utilitzarà com a taxa d’interès per regularitzar els fluxes 

de caixa obtinguts un 5,55% corresponents a fer la mitjana ponderada de les 

aportacions de capital bancàries i dels socis. El préstec bancari és de 200.000€ (53% 

del total) amb un tipus d’interès del 4,25% i l’aportació dels socis és de 180.000€ (47% 

del total) amb un interès del 7%. 



2009

ANY 00 ANY 01 ANY 02 ANY 03 ANY 04 ANY 05 ANY 06 ANY 07 ANY 08 ANY 09 ANY 10 TOTAL

INGRESSOS TOTALS 470.000,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 923.774,00 € 4.762.780,00 €

QUOTES 0,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 2.991.340,00 €

Quota bàsica 0,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 2.068.000,00 €

Menjador 0,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 858.000,00 €

Hores d'acollida 0,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 65.340,00 €

SUBVENCIONS 470.000,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 1.222.000,00 €

Creació de places 470.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470.000,00 €

Funcionament 0,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 752.000,00 €

VALOR RESIDUAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 549.440,00 € 549.440,00 €
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VALOR RESIDUAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 549.440,00 € 549.440,00 €

DESPESES TOTALS 842.360,20 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 3.975.976,08 €

DESPESES INVERSIÓ 842.360,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 842.360,20 €

SOLAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cost d'adquisició del solar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONSTRUCCIÓ 686.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 686.800,00 €

Total construcció 686.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 686.800,00 €

ESTRUCTURA EMPRESA 74.861,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.861,20 €

Material d'oficina (0,15%) 1.030,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.030,20 €

Comunicacions i transports (0,15%) 1.030,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.030,20 €

Maquinaria (1,20%) 8.241,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.241,60 €

Personal tècnic (8,80%) 60.438,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.438,40 €

Assegurances (0,20%) 1.373,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.373,60 €

Locals (0,40%) 2.747,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.747,20 €

AUXILIARS D'OBRA 18.887,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.887,00 €

Serveis auxiliars (1,40%) 9.615,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.615,20 €Serveis auxiliars (1,40%) 9.615,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.615,20 €

Energia i aigua (0,10%) 686,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 686,80 €

Sanitat (0,05%) 343,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 343,40 €

Instal·lacions provisionals (1,00%) 6.868,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.868,00 €

Varis (0,20%) 1.373,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.373,60 €

HONORARIS TÈCNICS 61.812,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.812,00 €

Honoraris, permisos i taxes 61.812,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.812,00 €

DESPESES FUNCIONAMENT 0,00 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 3.133.615,88 €

TREBALLADORS 0,00 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 2.301.497,45 €

Director/a 0,00 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 238.004,17 €

Mestres 0,00 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 1.409.710,86 €

Educadors/es 0,00 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 293.001,12 €

Cuiner/a 0,00 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 120.260,43 €

Personal de neteja 0,00 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 240.520,87 €

MANTENIMENT 0,00 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 240.260,43 €MANTENIMENT 0,00 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 240.260,43 €

Personal de manteniment 0,00 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 120.260,43 €

Previsió de manteniment 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 120.000,00 €

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 0,00 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 124.858,00 €

Personal de administració i gestió 0,00 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 124.858,00 €

SUBMINISTRES 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 €

Telèfon, electricitat, aigua i gas 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 €

MATERIAL 0,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 33.000,00 €

Material educatiu 0,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 33.000,00 €

BUGADERIA 0,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 11.000,00 €

Servei de bugaderia 0,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 11.000,00 €

CUINA 0,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 363.000,00 €

Servei d'aliments per al menjador 0,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 363.000,00 €

DIFERÈNCIA -372.360,20 € 60.972,41 € 60.972,41 € 60.972,41 € 60.972,41 € 60.972,41 € 60.972,41 € 60.972,41 € 60.972,41 € 60.972,41 € 610.412,41 € 786.803,92 €

DIFERÈNCIA ACUMULADA -372.360,20 € -311.387,79 € -250.415,38 € -189.442,96 € -128.470,55 € -67.498,14 € -6.525,73 € 54.446,68 € 115.419,10 € 176.391,51 € 786.803,92 €

SOLUCIÓ:

I: 5,55% VAN: 406.265,29 € TIR: 18,36%
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1.2 Cash-Flow definitiu 

Els valors principals per a realitzar el cash-flow definitiu, són els següents: 

• Sup. Construcció: 680,00 m2 edificats. 

• Preu solar: 0,00€ (concessió administrativa) 

• Cost construcció: 1.010,00€/m2 

• Cost estructura empresa: 10,90% s/construcció 

• Cost auxiliars d’obra: 2,75% s/construcció 

• Cost honoraris tècnics: 9,00% s/construcció 

• Cost treballadors: 230.149,74€/anuals 

• Cost manteniment: 24.026,00 €/anuals 

• Cost gestió i administració: 12.485,00 €/anuals 

• Cost cuina: 36.300,00 €/anuals 

• Nº de places creades: 8 places de 0-1 any 

 26 places d’1 a 2 anys 

 60 places de 2 a 3 anys 

 Total 94 places 

• Subvencions: 

� Per plaça creada: 95% del cost construcció del centre  (màxim 

5.000€/plaça creada) 

� Per funcionament: 800€/alumne i any (mòdul curs 2008-2009) 

• Quota mensual llar d’infants: 200,00€/mes 

• Quota mensual menjador: 130,00€/mes 

• Quota hora d’acollida: 3 €/hora 

• Valor residual: Es  suposa  una durada del centre de 50  

 anys  dels  quals  al  final  de  l’estudi en  

queden 40. S’aplica el factor: 

(40xconstrucció/50). 

• Ocupació menjador: 60 alumnes/dia 

• Ocupació servei d’acollida: 9 alumnes/dia 

• Quota mensual retorn préstec: 2.048,75€/mensuals 

• Despeses d’hipoteca: 4.893,98€ 

• Comissió d’obertura hipoteca: 1.500,00€ 

 

 

 



2009

ANY 00 ANY 01 ANY 02 ANY 03 ANY 04 ANY 05 ANY 06 ANY 07 ANY 08 ANY 09 ANY 10 TOTAL

INGRESSOS TOTALS 850.000,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 374.334,00 € 923.774,00 € 5.142.780,00 €

QUOTES 0,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 299.134,00 € 2.991.340,00 €

Quota bàsica 0,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 206.800,00 € 2.068.000,00 €

Menjador 0,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 € 858.000,00 €

Hores d'acollida 0,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 6.534,00 € 65.340,00 €

SUBVENCIONS 470.000,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 1.222.000,00 €

Creació de places 470.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470.000,00 €

Funcionament 0,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € 752.000,00 €

APORTACIONS DE CAPITAL 380.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 380.000,00 €

Socis 180.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180.000,00 €
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Socis 180.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180.000,00 €

Prèstec hipotecari 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 €

VALOR RESIDUAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 549.440,00 € 549.440,00 €

DESPESES TOTALS 848.754,18 € 337.946,59 € 337.946,59 € 337.946,59 € 337.946,59 € 337.946,59 € 337.946,59 € 337.946,59 € 337.946,59 € 337.946,59 € 517.946,59 € 3.975.976,08 €

DESPESES D'INVERSIÓ 848.754,18 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 204.585,00 € 1.274.604,18 €

SOLAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cost d'adquisició del solar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONSTRUCCIÓ 686.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 686.800,00 €

Total construcció 686.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 686.800,00 €

ESTRUCTURA EMPRESA 74.861,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.861,20 €

Material d'oficina (0,15%) 1.030,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.030,20 €

Comunicacions i transports (0,15%) 1.030,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.030,20 €

Maquinaria (1,20%) 8.241,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.241,60 €

Personal tècnic (8,80%) 60.438,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.438,40 €

Assegurances (0,20%) 1.373,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.373,60 €

Locals (0,40%) 2.747,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.747,20 €

AUXILIARS D'OBRA 18.887,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.887,00 €AUXILIARS D'OBRA 18.887,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.887,00 €

Serveis auxiliars (1,40%) 9.615,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.615,20 €

Energia i aigua (0,10%) 686,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 686,80 €

Sanitat (0,05%) 343,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 343,40 €

Instal·lacions provisionals (1,00%) 6.868,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.868,00 €

Varis (0,20%) 1.373,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.373,60 €

HONORARIS TÈCNICS 61.812,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.812,00 €

Honoraris, permisos i taxes 61.812,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.812,00 €

FINANCERES 6.393,98 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 204.585,00 € 432.243,98 €

Comissió d'obertura 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €

Quota 0,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 24.585,00 € 245.850,00 €

Despeses d'hipoteca 4.893,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.893,98 €

Interessos socis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €

DESPESES FUNCIONAMENT 0,00 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 313.361,59 € 3.133.615,88 €

TREBALLADORS 0,00 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 230.149,74 € 2.301.497,45 €

Director/a 0,00 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 238.004,17 €Director/a 0,00 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 23.800,42 € 238.004,17 €

Mestres 0,00 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 140.971,09 € 1.409.710,86 €

Educadors/es 0,00 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 29.300,11 € 293.001,12 €

Cuiner/a 0,00 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 120.260,43 €

Personal de neteja 0,00 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 24.052,09 € 240.520,87 €

MANTENIMENT 0,00 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 24.026,04 € 240.260,43 €

Personal de manteniment 0,00 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 12.026,04 € 120.260,43 €

Previsió de manteniment 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 120.000,00 €

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 0,00 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 124.858,00 €

Personal de administració i gestió 0,00 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 12.485,80 € 124.858,00 €

SUBMINISTRES 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 €

Telèfon, electricitat, aigua i gas 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 €

MATERIAL 0,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 33.000,00 €

Material educatiu 0,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 33.000,00 €

BUGADERIA 0,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 11.000,00 €

Servei de bugaderia 0,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 11.000,00 €

CUINA 0,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 363.000,00 €CUINA 0,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 363.000,00 €

Servei d'aliments per al menjador 0,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € 363.000,00 €

DIFERÈNCIA 1.245,82 € 36.387,41 € 36.387,41 € 36.387,41 € 36.387,41 € 36.387,41 € 36.387,41 € 36.387,41 € 36.387,41 € 36.387,41 € 405.827,41 € 1.166.803,92 €

DIFERÈNCIA ACUMULADA 1.245,82 € 37.633,23 € 74.020,64 € 110.408,06 € 146.795,47 € 183.182,88 € 219.570,29 € 255.957,70 € 292.345,12 € 328.732,53 € 734.559,94 €
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1.3 Conclusions de l’estudi de viabilitat 

 

Analitzant els diferents dictàmens realitzats en l’estudi de viabilitat de la promoció 

d’una llar d’infants a l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú, s’observa que totes les 

conclusions presenten mínims riscos, però assumibles. Per tant si l’empresa 

promotora decideix acceptar aquests petits riscos, del tot assumibles, en aquest cas, la 

viabilitat de la promoció és positiva. 

És fàcil pensar que en la situació actual en la que es troba el sector de la 

construcció, qualsevol estudi de viabilitat no resulti positiu, si bé en aquest cas concret 

un cop analitzades les diferents vessants, concloem que no és així. 

Es demostra que la construcció d’una nova llar d’infants a la ciutat és necessària 

per dos motius importants, el continuat augment de la població i la insuficient oferta de 

places de qualitat existents. 

La viabilitat d’aquesta operació està basada en l’acceptació del públic al qual es 

destina el servei ofertat, ja que tot i que l’educació infantil no és obligatòria, la dificultat 

existent de combinar la vida laboral amb la personal fa que el servei ofertat pel centre 

sigui imprescindible per a moltes famílies. 

El càlcul del VAN en el flux de caixa previ és igual a 406.265,29€, el que significa 

que el conjunt de fluxos de caixa derivats del projecte d’inversió i actualitzats amb la 

taxa del cost del capital, en aquest cas del 5,55%, supera el cost de la inversió i per 

tant és aconsellable dur a terme el projecte.  

Paral·lelament el càlcul del TIR ha resultat del 18,36% el que indica que la taxa 

d’actualització dels fluxos que iguala el VAN a 0 és de 18,36% i alhora és la rendibilitat 

anual del projecte. Comparant el valor obtingut del TIR amb la taxa d’actualització es 

conclou que econòmicament, la proposta de dur a terme el projecte, és una operació 

rentable . Aquesta rendibilitat serà així sempre que no sorgeixin variacions importants 

en qualsevol dels apartats analitzats, ja que aquest estudi està fet amb els preus i la 

situació actual. 

El PAY BACK , que és el període de temps necessari per a recuperar la inversió 

resulta a l’any  7 de l’estudi. 

Finalment amb aquests tres valors (VAN, TIR i PAY BACK) s’ha de prendre una 

decisió que en aquest cas serà positiva , ja que el VAN és positiu el que indica que es 

recupera la inversió i amb uns beneficis. I el TIR és superior a la taxa d’actualització, 

per tant, el sostre de rendibilitat és superior en gairebé 13 punts al marcat en l’estudi.  
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