
 ESTUDI DE VIABILITAT D’UN EQUIPAMENT PÚBLIC A CERVELLÓ  
 

1 

 
RESUM 
 
 
En l’àmbit de l’obra pública, les actuacions de l’administració han d’anar dirigides cap a 
l’assoliment d’objectius d’interès públic, i han d’anar orientades a garantir una utilització eficient 
dels fons públics i una programació i planificació adequades als interessos generals. 
 
D’una forma paral�lela al contingut d’un estudi de viabilitat d’una promoció privada, el present 
estudi analitza tots els factors jurídics, urbanístics, tècnics i econòmics que intervenen en la 
planificació d’un edifici destinat a equipament públic, seguint les pautes de la llei 3/2007, del 4 de 
juliol, de l'obra pública en relació a l’abast dels estudis informatius previs. 
  
En aquest cas, l’estudi se centra en un solar propietat de l’Ajuntament d Cervelló, amb un 
important potencial de sostre edificable i una ubicació privilegiada dins el municipi a nivell de 
comunicacions amb els eixos viaris metropolitans, però que actualment no té cap ús assignat.  
 
S’estudien diferents alternatives d’ús valorant les dades necessàries per definir, en línies generals, 
l’obra pública que es podria dur a terme, tenint en compte aspectes geogràfics, geomètrics i 
funcionals. Es descriuen les opcions estudiades, els avantatges i inconvenients de cadascuna 
d’elles, els costos de les diferents opcions i llur repercussió social, ambiental i territorial. 
 
Els estudis de mercat realitzats han permès dimensionar l’equipament en funció dels usuaris 
potencials del mateix. L’encaix arquitectònic garanteix l’adequació de l’edifici a la 
normativa urbanística d’aplicació i permet quantificar el cost econòmic de la seva execució 
i, en general, una planificació coordinada de l’actuació.  
 
Pel que fa a l’execució de l’obra, es proposa una temporització de l’actuació vinculada a la 
disponibilitat de recursos econòmics, tenint en compte la capacitat inversora del municipi, i 
considerant diferents subvencions d’altres administracions que permeten alleugerir la inversió 
municipal en el cost global de l’obra. Igualment, es plantegen alternatives de gestió del futur 
servei públic a càrrec d’una empresa privada especialitzada que pugui executar l’obra i 
portar a terme l’explotació de l’equipament.  
 
S’aprofundeix en l’anàlisi del funcionament del futur equipament, analitzant la previsió de 
costos i ingressos derivats de la seva gestió, amb una anàlisi dels usos que es proposen i de les 
necessitats a nivell del programa de l’edifici, així com dels recursos humans i materials 
necessaris. Es realitza un avantprojecte de l’edifici que dóna resposta als espais necessaris 
per a dur a terme les referides activitats, i que permet ajustar la previsió econòmica inicial. 
 
La finalitat d’aquest estudi és posar a disposició de l’equip de govern municipal una eina 
objectiva que recolzi la presa de decisions i permeti concretar una proposta viable des de les 
vessants arquitectònica, funcional, econòmica, jurídica, urbanística i social. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Objecte  
 
El present estudi de viabilitat té per objecte concretar una proposta viable des de les vessants 
arquitectònica, funcional, econòmica, jurídica, urbanística i social, per a la construcció i 
explotació d’un edifici destinat a equipament públic en un solar de propietat de l’Ajuntament de 
Cervelló, que té un important potencial de sostre edificable i una ubicació privilegiada dins el 
municipi a nivell de comunicacions amb els eixos viaris metropolitans, però que actualment no té 
cap ús assignat. 
 
Criteris i metodologia 
 
En primer lloc, cal fer una reflexió sobre la naturalesa i finalitat dels equipaments públics. A 
diferència dels usos residencials o industrials, els equipaments no defineixen per si mateixos teixits 
urbans, però en canvi, la seva presència és necessària pel funcionament de les poblacions. Els 
equipaments públics actuen com a motor de l’activitat social dels municipis, generen recorreguts 
i qualifiquen i condicionen els espais. Aspectes com la posició dins la trama urbana o la qualitat 
funcional i arquitectònica dels mateixos, són cabdals en la construcció de les ciutats. 
 
Les competències de l’administració pública en la prestació de serveis mínims es diversifica en 
l’àmbit estatal, autonòmic i local. La normativa de règim local obliga als ajuntaments a prestar 
una sèrie de serveis mínims a la població en funció del seu número d’habitants. Majoritàriament 
aquests serveis es materialitzen en edificis i instal�lacions públiques que estan associats a edificis 
representatius que actuen com a fites urbanes. La seva ubicació i el seu àmbit territorial 
d’influència responen a factors relacionats amb la cobertura del servei que han de prestar.  
 
La tipologia d’edificis destinats a equipament públic es ben diversa. S’identifica sobre el territori 
un ampli ventall d’equipaments esportius, educatius, assistencials, sanitaris, culturals, cívics o lúdics 
que influeixen de manera determinant en la qualitat de vida dels ciutadans.  
 
La funcionalitat de cada equipament ha de ser dimensionada en funció dels potencials usuaris i 
la seva localització ha de respondre a un anàlisi acurat dels condicionants del lloc. Cal identificar, 
per tant, les necessitats dels usuaris per tal de garantir la funcionalitat del futur equipament. Un 
anàlisi del flux de la mobilitat cap a municipis veïns i del motiu del desplaçament pot donar una 
idea de quines són les necessitats no satisfetes dins el municipi.  
 
 
Estructura de l’estudi 
 
Tenint en compte aquestes reflexions inicials, la planificació d’un nou equipament ha de tenir en 
compte aspectes tan rellevants com l’oportunitat d’implantar un determinat ús que respongui a 
una necessitat o demanda social, les incidències del futur equipament en l’àmbit arquitectònic, 
funcional, econòmic, tècnic, urbanístic i social, i el seu model de gestió. Tots aquest aspectes són 
les directrius que porten a fer una estimació de despeses i ingressos del futur equipament, és a dir, 
el balanç econòmic del seu manteniment i explotació.  
 
Seguint aquesta línia d’anàlisi, el present document s’estructura en tres grans blocs: 
 

� Condicionants generals. 
 
� Planificació de l’equipament amb l’estudi d’alternatives i de viabilitat. 

 
� Desenvolupament de l’equipament.  
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El primer d’ells té un caràcter introductori en el qual s’efectua un anàlisi d’aquelles consideracions 
prèvies que cal tenir en compte alhora de construir un edifici destinat a equipament públic, com 
poden ser els condicionants geogràfics imposats pel lloc, el medi socioeconòmic, la configuració 
de la trama urbana, dels espais lliures, dels equipaments existents, dels elements d’interès, les 
xarxes de comunicació, etc. 
 
El segon concreta, a partir de l’anàlisi efectuada i de diversos mecanismes orientats a detectar 
les mancances en els serveis públics al municipi, una sèrie de propostes d’ús per al futur edifici, 
justificant la seva conveniència, així com la seva viabilitat tècnica, jurídica i econòmica, valorant 
les avantatges i inconvenients de cada una d’elles i arribant a concretar l’ús que es considera 
idoni. 
 
El tercer desenvolupa la opció triada mitjançant la redacció d’un avant projecte de l’edifici, 
concretant el seu programa, finançament i futura gestió, posant especial atenció en l’anàlisi del 
compte d’explotació de l’empresa especialitzada que gestionaria el servei públic i la repercussió 
que te per una empresa privada la implantació d’un servei en sòl públic. 
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CAPÍTOL 1. CONDICIONANTS GENERALS 
 
APARTAT 1.1 Situació i característiques del solar 
 
El municipi de Cervelló està situat al nord-oest de la comarca del Baix Llobregat, en la zona de 
muntanya, amb accés viari des de la carretera N-340 i l’autovia B-24, eix de connexió amb 
l’autopista AP-2 i l’autovia del Llobregat.  
 
 

Figura 1.1 Situació del municipi de Cervelló 
 

 
 

 
 
El solar objecte d’estudi s’ubica a l’entrada del municipi de Cervelló, en el límit del terme 
municipal més pròxim a l’àrea metropolitana de Barcelona, recolzat en la carretera N-340 i 
pròxim a l’accés est del casc urbà des de l’autovia B-24.   
 
Forma part del sector industrial i terciari anomenat “Parc empresarial de Cervelló”, i se situa 
davant de l’edifici de les Caves Raïmat, antiga fàbrica d’ampolles de cava recentment 
traslladada a Sant Sadurní d’Anoia per tal de dotar a aquest edifici d’un nou ús més adient a la 
seva posició dins l’àrea metropolitana. 
 
El solar té una superfície de 7.600 m2. S’accedeix a través d’una zona verda vinculada a ell, des 
de la carretera N-340, que separa físicament el solar de la part industrial i terciària del Parc 
Empresarial.  
 
Al seu entorn s’identifiquen usos residencials, industrials i terciaris que ofereixen un ampli ventall de 
possibilitats en relació al futur ús de l’edifici que s’implanti al solar. 
 
El Parc Empresarial de Cervelló, recentment urbanitzat i en procés de consolidació edificatòria, 
està format per edificacions que responen a un model d’indústria petita, que es correspon amb 
les tipologies que actualment s’estan desenvolupant en les zones industrials de la corona 
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metropolitana, on es compatibilitzen amb l’ús d’oficines vinculades a les pròpies activitats 
industrials del sector o aliè a elles.  

 
 

Figura 1.2 Ubicació solar i entorn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La urbanització Granja Garcia és un nucli residencial desvinculat del casc urbà de Cervelló 
format per més d’un centenar d’habitatges unifamiliars que van néixer als anys seixanta destinats 
a segona residència, i que progressivament s’han anat consolidant en residencia habitual, 
afavorit per la seva proximitat als eixos viaris metropolitans. 
 
El solar és un terreny erm, sense delimitació física visible, i vinculat amb la zona verda contigua, 
també propietat de l’Ajuntament de Cervelló. Conjuntament conformen un sol espai definit 
únicament per la seva posició entre la carretera N-340 i la riera de Cervelló. 
 
Existeix una estació transformadora en un dels seus extrems i la seva topografia respon al replè de 
terres efectuat en el procés d’execució de l’obra urbanitzadora del Parc Empresarial, de manera 
que el terreny modificat és totalment pla, i està situat a cota del vial d’accés.  

 
 

5. SECTOR INDUSTRIAL “PARC EMPRESARIAL DE CERVELLÓ” 
 
6. AUTOVIA B-24 
 
7. URBANITZACIÓ RESIDENCIAL “GRANJA GARCIA” 
 
 8. RIERA DE CERVELLÓ 

 

1. SOLAR D’EQUIPAMENT PÚBLIC 
 
2. ZONA VERDA VINCULADA 
 
3. CARRETERA N-340 
 
4. CAVA RAIMAT 
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Figures 1.3 Configuració física del solar 
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APARTAT 1.2 EMMARCAMENT TERRITORIAL 
 
1.2.1 Marc geogràfic 
 
El terme municipal de Cervelló comparteix veïnatge amb els municipis de Vallirana, Corbera de 
Llobregat, La Palma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Gelida i Subirats.  
 
 

Figura 1.4 Situació del municipi dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona  

 
 
 

1.2.2 Medi socio-urbanístic  
 

La carretera N-340 és l’eix origen de l’estructura urbana al llarg de més de cent anys, entorn al 
qual s’ha format l’actual configuració del nucli urbà, format per cases arrenglerades envers 
aquesta important via de comunicació. La densitat del propi casc urbà es va diluint cap a les 
zones boscoses contigües en forma de zones residencials que formen una trama dispersa que 
s’estén cap a les grans masses boscoses de l’Ordal i Can Sala.  
 
L'estructura del territori ha anat evolucionant amb el pas del temps des de la seva configuració 
com una sèrie de masies aïllades envoltades pel seus camps de conreu, amb un centre urbà 
situat entorn al Castell de Cervelló i l’ermita, fins al segle XVIII, quan la construcció de l’actual 
carretera N-340 com a via de connexió de Barcelona amb Vilafranca del Penedès va provocar 
els primers assentaments al llarg d’aquest camí reial. 
 
La configuració actual del municipi, d’un caràcter bàsicament residencial, prové de la 
urbanització difusa dels anys 60 i 70, durant els quals es van consolidar en condicions molt 
precàries la majoria de les urbanitzacions com a nuclis de segona residència al voltant de les 
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masies. Posteriorment, l’acció continuadora dels 80-90 en els quals la planificació del territori ha 
passat per assolir l’objectiu de legalitzar i consolidar a nivell administratiu i d’infraestructures tots 
aquests nuclis residencials, han configurat l’estat actual del municipi. 
 
 

Figura 1.5 Configuració del municipi 

 
 
a) Planejament urbanístic.  
 
El planejament urbanístic vigent prové de la Revisió-Adaptació del PGOUM 1 redactada l’any 
1984, que es basava principalment en un model territorial fonamentat en la predicció que el 
municipi esdevindria a curt termini una via de sortida de la pressió immobiliària metropolitana, de 
manera que les urbanitzacions de segona residència existents en aquells moments esdevindrien 
ciutats-jardí vinculades als sistemes metropolitans, la qual cosa requeria un increment molt 
substancial d’infraestructures i equipaments en aquests sectors, increment que era concretat i 
programat pel Pla. 
 
El document del PGOUM que correspon a la seva aprovació definitiva, redactat l'any 1989, 
apostava per la implantació de nous terrenys qualificats d'Equipament Públic, tant en el nucli 
urbà com en les urbanitzacions, així com de zones verdes.  
 
A les urbanitzacions, donada la dificultat de qualificar nous terrenys per l'alt nivell de consolidació 
edificatòria d'aquells moments, es va optar per atorgar la qualificació d’Equipament Públic a 
instal�lacions esportives de titularitat privada, com és el cas dels Clubs esportius de 
Puigmontmany, Granja Garcia, o Can Guitart Vell. En el casc urbà, els nous equipaments i zones 
verdes es van vincular al desenvolupament de diferents àmbits de planejament, que en la 

                                                 
1 El Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori. Li correspon 
classificar el sòl amb vista a l’establiment del regim jurídic corresponent, definir el model d’implantació urbana i l’estructura 
general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori, així com establir les pautes per a fer-ne el 
desenvolupament. 

 

N-340 
BOSC DE 

CAN SALA 

BOSC DE 
L’ORDAL 

LA PALMA DE 
CERVELLÓ CORBERA DE 

LLOBREGAT  

VALLIRANA 

CERVELLÓ 

BV-2421 

N-340 
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majoria de casos encara no han estat executats, i per tant, hores d'ara no es disposa encara 
d'aquests terrenys.  
 
En aquests moments, existeix una mancança de solars de titularitat municipal destinats a la 
construcció d’equipaments públics i que tinguin característiques adequades de centralitat i 
superfície per a construir noves instal�lacions que puguin donar servei a les necessitats creixent de 
la població. 
 
La normativa urbanística d’aplicació pel solar destinat a equipament públic que ens ocupa, 
prové d’un Pla Parcial que ha estat desenvolupat a l’any 2003. Aquest pla estableix els usos als 
quals es pot destinar el futur edifici, que poden ser esportius, culturals, assistencials, etc, a 
excepció de l’ús educatiu, que no és admès (veure annex 1: Plànol d’Ordenació del Pla Parcial 
del subsector 1 del sector UP-4). L’assignació d’un ús concret al solar ha de ser aprovada 
mitjançant un Pla Especial que caldrà tramitar amb aquest objectiu. 
 
b) Ocupació del territori  
 
Les catorze urbanitzacions residencials existents en la perifèria del nucli urbà de Cervelló i 
desvinculades físicament d'aquest, s’escampen pels vessants de les serralades, enmig de típics 
boscos mediterranis de pineda.  
 
Les situades més a prop de la serralada de l’Ordal-Garraf estan situades a cotes entorn als +300 i 
+400 metres d’alçada, com són Can Paulet, Les Rovires, Puigmontmany, El Mirador, Inter-Club, i les 
situades cap a la vall de la riera, més pròximes al riu Llobregat, com són Granja Garcia, Torre 
Vileta, Can Guitart Vell, Ciutat del Remei, Can Castany i Can Pi, estan situades a cotes d’entre 
+130 i +250.   
 
c) Comunicacions 
 
La carretera N-340 procedent de Molins de Rei, travessa el municipi en direcció oest cap a 
Vallirana, i actua com a eix de connexió viari amb l’autopista AP-2 i l’autovia del Baix Llobregat 
(veure annex 2: xarxa viària de l’entorn metropolità de Barcelona). Aquesta bona proximitat als 
eixos metropolitans atribueix al municipi una ubicació privilegiada per als desplaçaments en sentit 
Barcelona, mentre que garanteix les relacions internes de la comarca.  
 
Al nucli urbà s'accedeix des de la variant de la N-340 pels dos nusos que se situen en els extrems 
est i oest del mateix, el primer a través de la rotonda de La Palma-Corbera, i el segon a la rotonda 
d'accés a Vallirana. 
 
Les vies de connexió principals entre les urbanitzacions i el nucli urbà són la carretera de Santa 
Maria, que aglutina les entrades i sortides dels nuclis residencials situats al sud del poble (Inter-
Club, El Mirador, Santa Rosa, Can Pi i Can Castany), i el carrer Malvasia que és el principal eix de 
connexió entre les urbanitzacions situades al nord del casc urbà (Can Paulet, Les Rovires, 
Puigmontmany i Costa de la Perdiu). 
 
Les urbanitzacions situades a l'entrada del municipi, disposen d'accessos independents directes a 
la carretera N-340, la qual cosa provoca que els ciutadans que hi resideixen efectuïn amb més 
facilitat les gestions relacionades amb compres i oci fora del municipi. Aquestes urbanitzacions 
són Can Guitart Vell, Torre Vileta, Granja Garcia i Ciutat del Remei. 
De la carretera N-340 neix la comarcal BV-2421, d’accés als municipis de La Palma de Cervelló i 
Corbera de Llobregat. 
 
El solar que ens ocupa es troba en la confluència de la N-340, la BV-2421 i la B-24, fet que el dota 
d’una magnífica accessibilitat des dels municipis veïns. 
 
Tot i l’augment de la població i l’ocupació d’aquesta zona de la comarca del Baix Llobregat, les 
xarxes ferroviàries són nul�les en la vall on se situa el municipi de Cervelló (veure annex 3: xarxa 
ferroviària en l’entorn metropolità de Barcelona). Es garanteix l’accessibilitat a la xarxa de 
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ferrocarrils catalans mitjançant l’intercanviador 2 de quatre camins situat al municipi veí de Sant 
Vicenç dels Horts, que va ser construït recentment per la Generalitat de Catalunya en un punt 
estratègic de confluència d’itineraris per carretera i ferrocarril, com a captador dels usuaris de 
vehicle privat cap al transport públic col�lectiu.  
 
Internament, el municipi de Cervelló disposa d’un servei de bus urbà que té per objecte apropar 
als residents de les urbanitzacions al nucli urbà – centre de l’activitat social, comercial, cultural i 
lúdica del municipi –. 
 
d) Dades de població  

 
Segons xifres oficials de població aprovades per l’Institut Nacional d’Estadística, referides al Padró 
Municipal d’Habitants a data d’1 de gener de 2008, la població de Cervelló era de 8.187 
habitants.  
 
Segons dades del padró municipal d’habitants, a la data d’elaboració del present estudi, el 15 
de maig de 2009, Cervelló té una població de 8.564 habitants. Aproximadament el 49,56% són 
dones i el 50,44% homes, i amb l’estructura d’edats que es mostra en la següent taula. 

 
Taula 1.1 Estructura d’edats per sexe 

 
 
Població per sexe i edat. Quinquennal  
Cervelló. Any 2009.    
     
     

Edat Homes  Dones Total 
De 0 a 4 anys 283  258 541 
De 5 a 9 anys 233  226 459 
De 10 a 14 anys 205  202 407 
De 15 a 19 anys 222  206 428 
De 20 a 24 anys 243  208 451 
De 25 a 29 anys 330  279 609 
De 30 a 34 anys 405  378 783 
De 35 a 39 anys 389  364 753 
De 40 a 44 anys 381  388 769 
De 45 a 49 anys 370  359 729 
De 50 a 54 anys 324  323 647 
De 55 a 59 anys 266  268 534 
De 60 a 64 anys 218  221 439 
De 65 a 69 anys 138  129 267 
de 70 a 74 anys 134  123 257 
De 75 a 79 anys 86  109 195 
De 80 a 84 anys 54  90 144 
De 85 anys i més 39  113 152 
Total 4.320  4.244 8564 

 
 

 
 
 

                                                 
2 Un intercanviador de transport es defineix com un node de la xarxa de transport públic destinada de forma permanent a 
facilitar l’intercanvi de passatgers entre dos o més modes de transport, minimitzant el temps en els transbords.   

Font: Elaboració pròpia en base al Padró  Municipal 
d’Habitants a 15 de maig de 2009 
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Per grups d’edat, l’estructura de població és la següent:  
 

- un 17 % de 0 a 14 anys  
- un 17 % de 15 a 29 anys  
- un 27 % de 30 a 44 anys  
- un 27 % de 45 a 64 anys  
- un 12 % majors de 65 anys  

 
 
D'aquestes dades de població, respecte a la superfície total del municipi de 24,14 km2, se'n 
deriva la densitat actual de població de 355 habitants/km2. 
 
De les dades de l’evolució de la població en l’últim segle s’evidencia un important creixement de 
població a partir dels anys vuitanta, motivat per la conversió dels antic nuclis de segons 
residència en vivenda habitual.  
 
Així mateix s’ha produït en els últims anys un increment notable de la població immigrada, 
sobretot la procedent dels països de sud-amèrica (Xile, Paraguai, Colòmbia i Argentina, 
majoritàriament), d’altres països de la Unió Europea (sobretot, França, Alemanya, Portugal, Regne 
Unit i Itàlia) i dels països de nord-àfrica (bàsicament del Marroc). Actualment, aquestes 
comunitats representen prop del 5,5 % del total de la població. 

 
Taula 1.2 Població immigrada 

 
Lloc de procedència Habitants  

Sud amèrica 346 42% 

Unió Europea 247 30% 

Nord africa 191 23% 

Països àrabs 20 2% 

Àsia 16 2% 

Nord amèrica 8 1% 

TOTAL  POBLACIÓ IMMIGRADA 828 100% 

 
 
La població de Cervelló està distribuïda de forma dispersa arreu del municipi, de manera que el 
nucli urbà de Cervelló comprèn aproximadament la meitat de població del municipi, i l’altre 
meitat es distribueix en les catorze urbanitzacions residencials existents en la perifèria del nucli 
urbà. 

 
Respecte al nivell d’estudis de la població, aproximadament el 9% tenen estudis superiors o 
universitaris, un 22% estudis de grau mig o secundaris, aproximadament un 42% tenen estudis 
primaris, un 18% no tenen estudis i un 7% no saben llegir ni escriure. 
 
e) Activitat econòmica 
 
Cervelló desenvolupa una activitat econòmica majoritàriament centrada en el sector serveis al 
no detall, i que es concreta en gran part en l’activitat de les empreses dedicades al transport i 
comunicacions, i als serveis personals. Pel que fa a la indústria, la branca d’activitat dedicada a 
la transformació e metalls és la que avarca en major mesura el conjunta de l’activitat econòmica 
industrial, seguit del confecció tèxtil i art gràfiques. 
 
Quan a la dimensió de les empreses de Cervelló, el 41% correspon a empreses mitjanes, que 
ocupen entre 11 i 50 treballadors, el 33% a empreses petites, que ocupen entre 1 i 10 treballadors, 
i només un 13% a empreses grans, que ocupen més de 51 treballadors. 
 
Per grans sectors d’activitat, el sector serveis, llevat el comerç al detall, representa el 67%, la 
construcció el 18% i la indústria el 14%. 
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Si bé la majoria de la població ocupada resident treballa al sector serveis, llevat del comerç en 
detall, la majoria de llocs de treball localitzats es troben en el sector industrial. 
 
Els llocs de treball amb més pes al municpi estan majoritàriament ocupats per homes, tant pel 
que fa al sector serveis com al sector industrial. Les dones treballen principalment a l’administració 
pública, a la branca d’educació-ensenyament, de serveis socials i sanitat, i de personal domèstic. 
Dintre del sector industrial, majoritàriament desenvolupen la seva activitat en indústries 
manufactureres diverses.  
 
f) Mercat de treball 
 
Pel que fa referència al mercat de treball, els trets més característics del municipi de Cervelló són, 
en primer lloc, la tendència a ser més potent i obert. En segon lloc, s’ha produït un augment de la 
població activa i un increment de la població inactiva, sobretot per l’augment del col�lectiu de 
jubilats. 
 
Pel que fa a la mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball, prop del 75% dels 
desplaçaments residència-treball generats al municipi tenen com a prinicipal destinació 
poblacions de la mateixa comarca del Baix Llobregat (Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Vicenç dels Horts, Corbera de Llobregat, Vallirana, Pallejà i Sant Andreu de la Barca).  
 
En relació als desplaçament atrets per residència-treball amb destinació a Cervelló, gairebé el 
50% són desplaçaments per cobrir llocs de treball en el sector de la indústria, mentre que prop del 
39% son desplaçaments relacionats amb el sector serveis. Sobretot, provenen de Barcelona, Sant 
Vicenç dels Horts, Vallirana, Corbera de Llobregat, Molins de Rei i L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Respecte a la població activa, ens trobem davant d’un mercat de treball relativament jove amb 
el 19% de la població encara menor de 16 anys, amb un pes important d’estudiants en el conjunt 
de la població inactiva (63%). D’altra banda, podem afirmar que la població activa a Cervelló 
està repartida equitativament entre els homes i les dones. 
 
1.2.3 Medi físic  
 
Cervelló té una superfície de 24,14 km2 dels quals 16 km2 estan conformats per boscos de gran 
qualitat ambiental, majoritàriament inclosos dins el Pla d’Espais d'Interès Natural de Catalunya.  
 
Forma part de la unitat física inclosa dins la serralada litoral anomenada Garraf-Ordal. El punt més 
alt del municipi està situat al Puig d'Agulles dins el paratge de l'Ordal,  situat a una cota de +654 
metres.  
 
El nucli urbà principal de Cervelló està situat en la vall de la riera, a cotes d’entre +100 i +180 
metres, i ha anat creixent al voltant de la carretera N-340 - que va originar els primers 
assentaments d'edificacions - i la pròpia riera, envers la qual, per necessitats del seu 
funcionament, van néixer les primeres indústries del municipi.  

 
a) Geologia 
 
La pràctica totalitat del municipi es caracteritza per la seva morfologia en forma de cingleres 3 i 
zones de forts pendents. Està constituït per sòls típics del triàsic, rogencs, llimosos-argilosos, sobre 
substrats de conglomerats i argil�lites, poc estables al descobert, que poden presentar problemes 
d’inestabilitat.   

                                                 
3 Un cingle és un precipici de caiguda vertical o de fort pendent format per roques, generalment cantelludes, resistents a 
l'erosió i que a la part superior presenten una extensió de terreny més o menys pla. Quan es presenten en renglera estenent-
se al llarg d'una longitud més o menys considerable, poden rebre el nom de cinglera. 
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b) Climatologia 
 
El règim de precipitacions és molt similar al que s’enregistra a tota la façana mediterrània de 
Catalunya. Les quantitats anuals recollides oscil�len entorn dels 650 mm, amb màxims concentrats 
durant el període primaverenc causats per pertorbacions d’origen atlàntic.   
 
Les temperatures difereixen lleugerament entre els municipis de les zones altes de la comarca de 
l’interior i la resta. Així trobem que el municipi de Cervelló pertany al baix Llobregat fresc, amb 
una mitjana anual que ronda entre els 13 i 15 ºC, amb màximes estivals de 27 ºC i mínimes 
hivernals que poden ratllar els 0º degut al fort refredament nocturn provocat per l’orografia 
aïlladora de la zona. 
 
c) Hidrologia 
 
Provinent de l’interior de l’Ordal, la riera de Cervelló drena cap al Llobregat en la seva vessant 
dreta. Rarament manté cabal durant els mesos calorosos, però des de les primeres pluges de 
tardor i fins ben entrada la primavera, aquestes dues rieres es nodreixen de nombrosos torrents i 
rierols subterranis abundants en les zones càrstiques com ara és la de Garraf-Ordal. 
 
d) Espais lliures  
 
Per tractar-se d’una zona molt propera a les grans àrees urbanes i on, al mateix temps, s’hi 
concreten uns continguts de valor ecològic i mediambiental, la Direcció General de Patrimoni 
Natural de la Generalitat de Catalunya va incloure en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEINC) els 
àmbits del bosc de l’Ordal i el de Can Sala, amb un total de 1.080 hectàrees.  
 
L’aprovació a l’any 1992 per part de la Generalitat de Catalunya del PEINC va comportar 
l’establiment d’un sistema d’àrees protegides com un dels instruments determinants per garantir 
la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, juntament amb la promoció de l’ús 
sostenible dels recursos naturals. El PEINC estableix la xarxa d’espais naturals protegits a 
Catalunya, amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els  hàbitats i els ecosistemes més 
representatius i més ben conservats de Catalunya.  
 
La inclusió de part del territori de Cervelló es va motivar en la diversitat de vegetació rupícola 
existent, amb algunes espècies de notable singularitat, així com d’alguns fragments de vegetació 
humida de caràcter centreeuropeu que contrasta fortament amb la vegetació mediterrània 
dominant, i també per l’interès de la fauna invertebrada, en especial la cavernícola. 
  
e) Camins rurals 
 
L’extensió del terme municipal i el seu passat històric vinculat al mon agrícola i ramader, 
expliquen l’existència d’un elevat nombre de camins rurals – en ús o desús – que encara es 
conserven i es mantenen.  
 
La necessitat de comunicar la masia amb l’hort i la vinya, amb la font, amb l’ermita, o bé amb la 
ruta principal que conduïa al poble o la ciutat, va motivar l’obertura paulatina de noves vies i 
l’aparició d’una xarxa de camins que reflecteix el domini que exercia l’home rural sobre el 
territori. 
  
Amb l’abandonament progressiu de l’activitat agrària molts dels camins existents van perdre la 
seva utilitat i es van veure superats per la vegetació, el bosc i l’erosió.  
 
Des de l’ajuntament es realitzen tasques de manteniment i senyalització d’aquests camins 
convertint-los en interessants rutes aptes per practicar el senderisme i que acosten als ciutadans al 
patrimoni natural, endinsant-los en camins envoltats de pins i alzines, traslladant-los a paisatges 
agrícoles, obrint la possibilitat de conèixer alguns dels animals que comparteixen el territori, i 
acostant-los a una part del patrimoni cultural, arquitectònic del municipi.  
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Aquests itineraris són línies de comunicació entre diferents indrets però al mateix temps exerceixen 
funcions afegides de caràcter històric, pedagògic i lúdic degut bàsicament, a les característiques 
geo-culturals que el territori abasta. 
 

Figura 1.6 Itineraris a l’entorn de Cervelló 
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APARTAT 1.3 Generalitats per a la definició de l’equipament   
 
1.3.1 Tipologies generals dels equipaments públics 
 
Si bé existeixen uns serveis bàsics i prioritaris a cobrir, com són el sanitari o el docent, la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
estableix quins són els serveis mínims que han de prestar els municipis als seus ciutadans: 
enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua 
potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies 
públiques i control d’aliments i begudes. 
 
A més d’aquests, depenent del número d’habitants de cada municipi, la llei municipal determina 
que s’han de prestar altres serveis com són el de parcs públics, biblioteca, mercat, tractament de 
residus, protecció civil, prestació de serveis socials o prevenció i extinció d’incendis. 
 
Molts d’aquests serveis no es materialitzen en un edifici representatiu, sinó que les necessitats 
administratives pròpies del servei es porten a terme des de l’ajuntament o des d’oficines externes 
o magatzems, en edificis poc significatius com a fites urbanes. 
 
A la pràctica, a més d’aquells equipaments públics destinats a cobrir les necessitats bàsiques 
determinades per la llei, existeix un gran ventall d’equipaments no obligatoris que cobreixen les 
necessitats dels ciutadans de cada municipi, principalment destinats a la millora de la seva 
qualitat de vida. A banda dels equipaments administratius, on es desenvolupen les activitats 
pròpies de la gestió de qualsevol servei públic, la resta d’equipaments es poden classificar en les 
següents tipologies: 
 
 
Equipaments esportius 
 
Un equipament esportiu és un espai adaptat per al desenvolupament de diferents pràctiques 
fisico-esportives i, per tant, destinat a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris. Les adaptacions 
poden ser mínimes, com és el cas de la senyalització de senders, o comportar la construcció 
d’espais esportius i complementaris. 
 
Una instal�lació esportiva està formada per aquells espais esportius i complementaris que estiguin 
situats en un recinte comú i tinguin un funcionament dependent i homogeni. Vàries instal�lacions 
esportives connexes poden formar part d’allò que es denomina un complex esportiu. 
 
Alguns exemples d’equipaments esportius poden ser els pavellons poliesportius, estadis, camps, 
pistes, piscines, etc.  
 
 
Equipaments culturals 
 
En el sistema cultural, els equipaments culturals són un element essencial atès que possibiliten 
l’accés a la cultura i la seva pràctica per part de la ciutadania. Alhora, constitueixen unes 
infraestructures imprescindibles en una societat avançada per a la millora del benestar i la 
qualitat de vida. 
 
Els principals equipaments culturals d’àmbit municipal són: la casa de cultura, teatre, ateneu, 
museu, biblioteca municipal, sala d’exposicions, centre d’interpretació, arxiu municipal, auditori, 
etc. 
 
En certs casos, els equipaments culturals disposen d’espais complementaris que no estan 
directament relacionats amb la pràctica cultural però que la complementen, com per exemple 
el bar, el servei de guarda-roba, etc. 
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Equipaments cívics 
 
Són els que donen cabuda a programes, activitats i serveis per a les persones de totes les edats i 
tenen la finalitat d’enfortir els moviments associatius i la dinamització social i cultural del conjunt 
de la població. 
 
Els equipaments cívics d’àmbit municipal són: centres cívics, hotel d’entitats i locals socials. 
 
 
Equipaments assistencials 
 
Es tracta d’equipaments dirigits a l’atenció social i sanitària de persones en situació de 
dependència sense considerar la seva edat.  
 
Per l’increment de la proporció de gent gran, que augmenta paulatinament al món 
desenvolupat, aquests tipus d’equipaments van dirigits a la millora de la seva qualitat de vida i 
l’atenció sanitària. Tenint en compte la preferència de la gent gran per viure en la pròpia llar, 
aquests equipaments habitualment es materialitzen en centres de dia, residències assistides o 
centres de rehabilitació, i tenen per objecte l’allargament de l’esperança de vida que és un 
efecte directe de la millora de la qualitat de vida. 
 
En aquest context, a escala local, els serveis que poden prestar-se a la gent gran se centren en 
l’acolliment residencial, l’atenció personal, el suport a la família i el foment d’activitats 
específiques per a gent gran.  
 
 
Equipaments educatius 
 
A banda dels centres educatius obligatoris gestionats per la Generalitat de Catalunya, com són 
els Centres d’Educació Infantil i Primària i els Instituts d’Educació Secundària, en l’àmbit local és 
una eina de progrés proporcionar a la població equipaments que facilitin el desenvolupament 
de l’aprenentatge. El coneixement esdevé una necessitat inherent a qualsevol municipi i als seus 
habitants. 
 
En aquest sentit destaquen una gran varietat de centres docents que pretenen proporcionar a les 
persones l’oferta educativa que més s’ajusta als seus requeriments, guanyant cada vegada més 
protagonisme centres docents de perfil no obligatori com poden ser les escoles bressol, fruit d’una 
societat dinàmica. 
 
Les llars d’infants, que presten el servei d’atenció als infants entre els zero i tres anys, atenen les 
necessitats de les famílies que precisen cada cop més compartir l’educació dels infants amb una 
llar d’infants que els permeti fer compatibles les responsabilitats laborals o socials amb les familiars. 
 
Altres centres educatius de caràcter no obligatori poden ser les escoles d’adults, les ludoteques, 
escoles professionals, cases de colònies, escola municipal de música, escoles ambientals, etc. 
 
 
Equipaments comercials 
 
Un dels objectius de l’administració local és l’augment de la promoció econòmica i en 
conseqüència, la millora del nivell de vida de la població. 
 
En aquest sentit, els equipaments que els ajuntaments poden projectar són mercats, que es 
caracteritzen per ser una trobada per l’intercanvi comercial de productes o pavellons firals, 
pensats per a l’organització de fires, exposicions, congressos o altres esdeveniments periòdics per 
a l’intercanvi de béns o coneixements. 
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1.3.2 Modalitats de gestió dels equipaments en l’administració local. 
 
La planificació de la construcció d’un nou equipament públic és un procés orientat a donar 
resposta a unes necessitats del municipi i que estan condicionats per les limitacions en la 
disponibilitat de recursos, tant per la construcció del futur edifici com pel cost derivat del seu 
funcionament i manteniment. 
 
En aquest sentit, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, regula les modalitats de gestió dels serveis públics a que poden acollir-se 
les entitats locals, que són les següents: 
 
- Gestió directa 

 
Pot adoptar diverses formes: gestió a través de la mateixa organització ordinària de l’ens 
local, per mitjà d’una organització especial desconcentrada, per un organisme autònom o 
per una societat mercantil amb capital social íntegrament públic. 
 

- Gestió indirecta 
 
Es pot realitzar de les formes següents: concessió administrativa del servei, gestió interessada, 
concert, arrendament, societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt. 
 

Aquestes formes de gestió poden ser adoptades pel propi ens local com a gestor únic del servei 
o, mitjançant un consorci, a través del qual l‘ens local s’associa amb d’altres administracions 
públiques o entitats sense ànim de lucre amb la finalitat de gestionar un servei d’interès comú.  

A banda de les formes de gestió indicades, cal tenir en compte la regulació que fa la Llei 8/2007, 
de 28 de maig, del sòl, en el seu articles 35, en referència al règim del dret de superfície, que va 
dirigida a diversificar i dinamitzar les ofertes del mercat immobiliari.  

En el cas de municipis inferiors als 10.000 habitants, com és el cas, la gestió més habitual dels 
equipaments i que analitzarem en aquest estudi, és la directa per part de la pròpia entitat local, 
la gestió indirecta per part d’una entitat social del municipi, la concessió del servei a una 
empresa especialitzada o la recentment regulada cessió del dret de superfície del solar. 
 
A continuació definirem els trets bàsics d’aquestes modalitats: 

Dret de superfície 

El dret real de superfície permet construir sobre sòl aliè sense la necessitat de comprar el terreny 
sobre el qual es construeix, generalment a canvi d’una contraprestació. Aquesta opció possibilita 
a qui no té els fons necessaris, sense desprendre’s del solar, donar-lo en superfície per a que el 
beneficiari realitzi inversions que no estan a l’abast del propietari. La constitució d’aquest dret 
atribueix al superficiari la propietat temporal de l’edifici, sense perjudici de la propietat separada 
del titular del sòl. Al terme de la superfície, el propietari recupera el domini ple sobre el sòl, enriquit 
amb allò que s’ha construït.  

Per a que el dret de superfície quedi vàlidament constituït, s’ha de formalitzar en escriptura 
pública i inscriure en el registre de la propietat, indicant el termini de la durada, que no pot 
excedir dels 99 anys. Es pot constituir a títol gratuït o a títol onerós, indicant diverses 
contraprestacions, com poden ser, entre d’altres, el pagament d’una quantitat alçada, d’un 
cànon periòdic.  
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La gestió directa pel propi ens local 4 
 
L’ens local assumeix i centralitza el servei, exercint les potestats de direcció i gestió, utilitza els 
mitjans materials i personals directament dependents de la corporació local i assumeix el risc 
derivat de la gestió, de manera que els costos i el seu control financer s’integren en el pressupost 
de l’ens local.    
 
Aquest model de gestió s’utilitza en el cas de comptar amb personal tècnic qualificat dins la 
corporació i quan no és necessària la descentralització del servei com un òrgan d’administració 
independent. 
 
A Cervelló s’utilitza aquest sistema al Centre Cívic “L’Ateneu”, dins el qual s’ubiquen un teatre, 
sales d’exposicions i polivalent per a la realització de cursos i tallers i un hotel d’entitats culturals, la 
gestió del qual es porta des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, de manera que la reserva de 
sales, organització de tallers, exposicions, etc, es porta a terme pel propi personal de la plantilla 
de l’ajuntament amb l’assignació d’un conserge de l’edifici com a únic personal descentralitzat 
físicament de les dependències municipals. 
 
 
La gestió indirecta per part d’una entitat social del municipi  
 
Aquesta modalitat de gestió s’utilitza habitualment per a la cessió d’ús a entitats locals d’aquelles 
instal�lacions municipals vinculades a la promoció d’algun àmbit concret –cultural, esportiu, etc-. 
 
L’entitat acredita tenir suficient capacitat per gestionar eficaçment l’equipament i s’estableixen 
les condicions de cessió del mateix per part de l’entitat local, l’assignació de responsabilitats i 
despeses entre ambdues. Normalment, l’entitat local fa una aportació econòmica a l’entitat 
gestora amb una periodicitat anual atès que la rendibilitat de l’equipament sol ser negativa. 
 
A Cervelló s’utilitza aquest sistema de gestió en el camp de futbol municipal, la gestió del qual, 
tant a nivell d’organització d’actes esportius propis com de la seva utilització per les diferents 
entitats esportives existents al municipi, es porta a terme per part d’un dels clubs esportius del 
municipi, el Club Deportivo Cervelló, a qui li va ser adjudicada la gestió d’aquest equipament 
amb el compromís per part de la corporació local de costejar les despeses de manteniment 
generades pel seu ús, així com una aportació anual que contraresti la baixa rendibilitat de 
l’equipament.  
 
 
La gestió indirecta per part d’una empresa especialitzada 
 
Aquesta forma de gestió comporta que el concessionari del servei assumeix la gestió i explotació 
del mateix durant un període de temps determinat, sota el seu propi risc, aportant els mitjans 
personals, materials i tècnics necessaris. Pot comprendre també la realització de les obres 
necessàries per establir el servei.   
 
Aquest model de gestió s’utilitza per equipaments i serveis que comptin en el mercat amb 
empreses especialitzades suficientment consolidades i de qualitat. 
 
A Cervelló és el cas del complex esportiu municipal “Ceraqua” format per les piscines 
descobertes d’estiu, pistes poliesportiva coberta, pistes de tennis, petanca, gimnàs i piscina 
coberta, la gestió íntegra del qual va ser adjudicada mitjançant concurs públic a l’empresa IGE 
Esports S.L. especialitzada en la gestió de complexes esportius, que va realitzar al seu càrrec les 
obres necessàries per a la implantació del servei, aportant el material esportiu i personal necessari 
per al seu funcionament.   

                                                 
4 El municipi és definit com a ens local bàsic de l’organització territorial, i mitjà essencial de la participació de la comunitat 
en els afers públics. 
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CAPÍTOL 2. PLANIFICACIÓ DE L’EQUIPAMENT 
 
 
APARTAT 2.1 Condicionants i estudis previs per a la planificació de l’equipament 

 
2.1.1 Condicionants del lloc  
 
La posició del solar respecte a la trama urbana i als principals accessos a la xarxa viaria general, 
així com els usos existents al seu entorn immediat, comporten una sèrie de condicionants que cal 
tenir en compte alhora de planificar el futur equipament: 
 
- la situació allunyada del nucli urbà comporta una desvinculació física de l’actual centre 

d’activitats i serveis del municipi, que condiciona l’ús del futur equipament, i per tant, aquest 
haurà de generar per si mateix un nou centre d’activitat social per atraure a la població. 

 
- La seva inserció en un entorn on conflueixen diversitat d’usos, com són el residencial, 

industrial, oficines i comercial, dona una bona flexibilitat alhora de assignar l’ús. 
 
- la posició pròxima a la xarxa viària general, amb bons accessos des de la autovia B-24 i la N-

340, atorga al solar un valor afegit per atraure usuaris d’altres poblacions pròximes. 
 
- la carretera N-340 des de la qual s’accedeix al solar, compta diàriament amb un important 

trànsit de vehicles que discorren des de les poblacions de Vallirana, Cervelló, Corbera de 
Llobregat i La Palma de Cervelló cap a Barcelona i la resta de poblacions pròximes, de 
manera que el futur equipament compta amb un nombrós potencial d’usuaris sense la 
necessitat de generar nous recorreguts.  

 
2.1.2 Àrea d’influència  
 
Depenent de la tipologia de l’equipament que es projecti, cal analitzar la seva influència en un 
entorn adequat a les seves dimensions i ús. 
 
Pel que fa a un equipament de caràcter municipal, únicament analitzarem la seva influència en 
el propi municipi, en allò que es refereix a la població resident a Cervelló. 
  
 

Taula 2.1 Població de les àrees d’influència 
 

Àrea d’influència municipal 
 

CERVELLÓ 8.187 habitants 
 

Àrea primària d’influència supramunicipal 
 

CORBERA DE LLOBREGAT 13.435 habitants 
LA PALMA DE CERVELLÓ 3.027 habitants 
VALLIRANA 13.752 habitants 
TOTAL ÀREA PRIMÀRIA 30.214 habitants 
 

Àrea secundària d’influència supramunicipal 
 

MOLINS DE REI 23.828 habitants 
PALLEJÀ 11.011 habitants 
SANT VICENÇ DELS HORTS 27.461 habitants 
TOTAL ÀREA SECUNDÀRIA 62.300 habitants 

 
ÀREA TOTAL  100.701 habitants 
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Contràriament, en la determinació d’una area d’influència per un equipament que per les seves 
dimensions o ús esdevingui d’un marcat caràcter supramunicipal, establirem una primera àrea 
formada pels municipis de Vallirana, Corbera de Llobregat i La Palma de Cervelló.  
 
A aquests municipis s’accedeix a través de les xarxes de comunicació pròximes al solar 
d’equipament, per la qual cosa la població d’aquests tres municipis, juntament amb la de 
Cervelló, es configuren en primer terme, com usuaris potencials de l’equipament.  
 
La segona àrea d’influència per un equipament de caràcter supramunicipal, estaria conformada 
pels municipis de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i Molins de Rei, per la seva proximitat a les xarxes 
viàries que donen accés al solar d’equipament.  
 
Tot i que actualment els moviments generats pel municipi de Cervelló no atrauen a la població 
d’aquests tres municipis, les dimensions i ús del nou equipament podria generar que la població 
d’aquests municipis esdevinguin potencials usuaris del mateix. 
  
2.1.3 Dotació d’equipaments públics al municipi  
 
L'actual configuració del municipi de Cervelló, basada en nuclis residencials tipus ciutat-jardí, 
procedeix d’un model territorial que es va considerar fa trenta anys com una opció de qualitat, i 
que actualment no afavoreix la cohesió social ni la consolidació d’un model de territori 
globalment eficient. 
 
L’increment de població experimentat en els últims anys és degut bàsicament a la conversió de 
les antigues urbanitzacions de segona residència en nuclis de residència habitual. Per tal 
d’equilibrar els serveis que el municipi ofereix als seus ciutadans, i davant la dificultat d’aproximar 
a cada un dels 15 nuclis residencials tots els serveis mínims necessaris, des de l’ajuntament s’ha 
optat per potenciar el casc urbà com a centre aglutinador de la vida social del municipi. 
 
La construcció d’equipaments emblemàtics recolzats en el carrer Major, com poden ser la 
biblioteca municipal, el gimnàs i piscina coberta o el pavelló poliesportiu, ha fet que aquests 
funcionin com a motor de la vida social, dotant de valors de cohesió al municipi. 
 
En aquests moments els equipaments existents ocupen la quasi totalitat de terrenys qualificats 
d’equipament públic pel Pla General d’Ordenació urbanística del Municipi.  

 
Figura 2.1 Mapa d’equipaments públics 
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Únicament existeixen dos solars lliures qualificats d’equipament públic al casc urbà de petites 
dimensions, i alguns ubicats a les urbanitzacions, que no responen als criteris de centralitat 
necessaris per a funcionar com a generadors de cohesió social al municipi.  
 
En el mapa de situació s’observa l’aglutinació dels principals equipaments actuals en el casc 
urbà, com a centre de l’activitat social del municipi:  

 
La major part dels equipaments existents són de caràcter esportiu i s’han anat construint a mesura 
que s’ha incrementat la població, tal com es desprèn de la gràfica següent: 

 
 

Figura 2.2 Gràfica de creixement de població i construcció d’equipaments 
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A continuació es relacionen els equipaments existents agrupats per usos i amb la indicació del 
seu any de construcció: 
 
- Equipaments educatius: Centre d’Educació Infantil i Primària “Santa Maria” (1960) - Llar 

d’infants municipal “Plaça del Mestre” (2002) - Llar d’infants municipal “La Masia” (2004) - 
Centre d’Educació Infantil i Primària provisional (2008) - Institut d’Educació Secundària 
provisional (2008) 
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- Equipaments mediambientals: Deixalleria (2003) 
 
- Equipaments esportius: Zona esportiva: piscines descobertes, pista de bàsquet i botxes (1960) - 

Pista poliesportiva coberta (1990) - Pistes de tennis (1994) - Camp de futbol (2001) - Piscina 
coberta i gimnàs (2003) - Pavelló poliesportiu (2009) 
 

- Equipaments sanitaris: Cementiri - Consultori mèdic municipal (1998) - Centre d’assistència 
primària (2004) 

 
- Equipaments cívics i culturals: Centre Cívic amb hotel d’entitats culturals, teatre, sales 

d’exposicions (1992) - Esplai i Casal de Joves (2002) - Biblioteca municipal (2003) 
 
- Equipaments administratius: Ajuntament (1960). Reforma (1997) 

 
- Equipaments de seguretat i emergència: Caserna de bombers i Agrupació de defensa 

forestal (1998) - Caserna de la Policia Local (2007) 
 

- Equipaments dotacionals: Habitatge de lloguer per joves i gent gran 
 
 
 
2.1.4 Anàlisi de necessitats o dèficits en equipaments públics  

 
Per tal d’identificar els dèficits i necessitats del municipi en relació a la prestació de serveis públics, 
s’ha elaborat una primera línia de treball consistent en realitzar petites aproximacions al 
pensament dels diferents conjunts socials que conformen la població, mitjançant la realització 
d’enquestes sobre els hàbits i desitjos relacionats amb la utilització dels serveis públics. L’objectiu 
és detectar quins serveis públics no estan coberts dins el municipi i que obliguen a efectuar 
desplaçaments fora del mateix. 
 
Com a segona línia de treball, i a manca d’un estudi més recent, s'han utilitzat les dades de l'ATM1 
de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l'any 2001 per a determinar les pautes de mobilitat del 
municipi. Aquestes dades formen part de l’estudi de mobilitat 2 realitzat per l’Oficina Tècnica de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona.  
 
Per últim, com a tercera línia de treball, ens aproximarem al Pla d’Actuació Municipal (PAM)3 de 
l’actual equip de govern, ja que seva gestió diària detecta les demandes de la població. 
 
 
a) Estudi de mobilitat en vehicle privat 
 
La dispersió en el territori dels nuclis residencials fa que la dependència del vehicle privat al 
municipi sigui abrumadora, fins i tot en els desplaçaments interns, que arriba al 39%.  

                                                 
1 Autoritat del Transport Metropolita (ATM): Consorci per a la coordinació del transport públic col�lectiu de la regió 
metropolitana de Barcelona. 
 
2 Estudi de mobilitat: Instrument que analitza, des d'una perspectiva global, tots els aspectes de mobilitat i transport públic, 
vehicle privat, vianants i aparcaments d’un àrea concreta amb l’objectiu de detectar mancances i establir actuacions 
encaminades a millorar criteris d’ordenació. 
 
3 Programa d’Actuació Municipal (PAM): És l'instrument de planificació de les accions de l'activitat municipal, dirigida per 
l'alcalde i els diferents regidors i regidores de l'equip de Govern, durant els quatre anys de mandat. Preveu també els 
recursos necessaris econòmics i financers per dur-les a terme.  
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En els desplaçaments interns-externs, s’observa que un 37% dels desplaçaments tenen com a 
origen o destinació el Baix Llobregat, corresponent un 41% d’aquests a Molins de Rei. D’altra 
banda, el 21% tenen el Barcelonès com a origen o destinació i un 19% el municipi veí de Vallirana. 

 
En relació al motiu del viatge i excloent la tornada al domicili, s’observa que el treball és el 
majoritari (el 60%), és a dir, s’observa un elevat pes de la mobilitat obligada, la qual cosa 
confirma els elevats percentatges d’hora punta detectats.  

 
 

Figura 2.3 Motiu del viatge 
 

 

 
 
El 57% dels desplaçaments es realitzen diàriament, aquest fet és comprensible si tenim en compte 
que un gran nombre dels viatges es realitzen per motiu treball.  
 
 
b) Enquestes a la població 
 
S’ha realitzat un model d’enquesta, que s’adjunta com annex 4 al present document,  amb 
l’objectiu de detectar les mancances del municipi en l’àmbit dels equipaments públics des del 
punt de vista dels usuaris.  
 
Del total de persones enquestades, 40% es desplacen fora del municipi per efectuar les seves 
compres (alimentació en grans superfícies, roba, bricolatge o altres). El 65% dels enquestats 
efectuen les seves activitats d’oci fora del municipi (cinema, teatre, concerts, esports). En 
activitats formatives, el 20% dels enquestats estudia fora del municipi (bàsicament estudis 
universitaris i de segon grau).  
 
En la següent taula es poden observar les preferències dels usuaris en relació a la instal�lació d’un 
nou equipament públic al municipi.  
 
A l’annex 4 figuren els resultats de les enquestes per grups d’edat. 
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Taula 2.2 Resultats enquesta a la població 
Necessitats d’equipaments públics en el municipi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultat de l’enquesta pel que fa al tipus d’equipament que creuen necessari implantar en el 
municipi són els següents: 
 

- ús recreatiu: cinema i centre lúdic per nens. 

- ús comercial: gran superfície (roba, calçat, aliments i bricolatge per aquest ordre) 

- ús assistencial: centre de dia i hospital 

- ús cultural: museu 

- ús educatiu: escola d’activitats artístiques i formació professional 

- ús esportiu: pistes de pàdel i patinatge 

 
 
c) Programa d’Actuació Municipal  

 
Per tal de tenir en compte les prioritats de l’actual equip de govern de l’ajuntament, que haurà 
de valorar la inclusió de les conclusions d’aquest estudi en el seu Programa d’Actuació Municipal, 
s’ha consultat el seu Programa d’Actuació Municipal, on s’observa que, a banda de politiques 
socials dirigides bàsicament a la implantació en el municipi d’habitatge protegit per a gent gran i 
per joves, dirigeix les seves actuacions cap a dues línies bàsiques: 
 
I. Preservació del medi natural 
 
Dues terceres parts de l’àmbit territorial del municipi de Cervelló estan configurades pels paratges 
de Can Sala i de l’Ordal, formats majoritàriament per masses boscoses que per la seva important 
qualitat ambiental, estan protegides pel Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEINC).  
 
La qualitat mediambiental dels boscos de Cervelló és un valor afegit que en els últims anys 
s’intenta potenciar a nivell polític amb campanyes de promoció per a la seva protecció i el 
descobriment d’aquest medi natural per part dels ciutadans, ja que ha suposat un gran atractiu 
per les famílies que en els últims anys han decidit ubicar la seva residència al municipi.  
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Fotografia 2.1 Vista del paratge de l’Ordal des del Puig d’Agulles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. Promoció del patrimoni arquitectònic del municipi 
 
El municipi de Cervelló posseeix monuments de gran relleu, tant des del punt de vista artístic com 
de la seva significació històrica, tal com es pot veure al document annex 5, on es recullen en 
forma de reportatge fotogràfic, els principals elements inclosos en el pre-catàleg del patrimoni 
històric artístic de Cervelló. 
 
Alguns exemples poden ser les restes del castell medieval, que es remunta al segle IX, o l’església 
del romànic llombard de l’antic monestir benedictí de Sant Ponç, ambdós catalogats com a Béns 
Culturals d’Interès Nacional (BCIN)4 i inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya. 
 
Corresponent també al segle IX i com a origen de l’antic nucli urbà al voltant del castell de 
Cervelló, trobem l’edifici romànic de l’església de Santa Maria de Cervelló, amb afegits d’altres 
èpoques, que es troba situada en un enclau únic per la seva fusió entre natura i historia, molt a 
prop de les runes del castell, entre rocams vermellosos on podem trobar restes de tombes 
antropomòrfiques excavades a la roca. 
 
El Programa d’Actuació Municipal determina com a actuació prioritària dins el mandat 2007-
2010, l’execució de les obres de rehabilitació del Castell de Cervelló, que es preveu executar al 
llar de l’any 2008.  
 
Tot el conjunt disposa d’especial interès a nivell pedagògic i lúdic ja que permet explicar segles 
d’història en una visita, gaudint d’un entorn natural de gran qualitat, amb una espectacular vista 
del bosc de Can Sala, espai protegit pel Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

                                                 
4 La llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, classifica com Bens Culturals d’Interès Nacional (BCIN) els 
béns més rellevants del patrimoni cultural català. Aquests han de ser inscrits en el Registre de Béns Culturals d’Interès 
Nacional que gestiona el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
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Fotografies 2.2 Elements del patrimoni arquitectònic 
 

   

 Església Església del monestir Restes del Castell 
 Santa Maria de Sant Ponç de Cervelló 
 
 
Altres edificis amb un marcat caràcter històric poden ser els procedents de l’època industrial, 
com la fàbrica de vidre, que va ser un veritable motor econòmic pel municipi, marcant un 
important creixement demogràfic a finals del segle XVIII, i una època de gran prosperitat pel 
poble.  
 
Com a origen determinant d’aquest procés d’industrialització i dels primers assentaments que 
configuren l’actual nucli urbà de Cervelló, hem de destacar la construcció de la carretera de 
l’Ordal, important via de comunicació entre Barcelona i les terres de l’altra banda del Llobregat - 
actualment la carretera N-340 – destacant com a obra notable d’enginyeria el pont del Lledoner, 
dissenyat i construït per enginyers militars a la segona meitat del segle XVIII. 
 
De l’edat moderna podem destacar també, dins l’àmbit religiós, l’església parroquial de Sant 
Esteve, obra d’Antoni Maria Gallissà i Soqué, col�laborador de Domènec i Muntaner, de finals del 
segle XIX dins el corrent estil.lístic modernista. Projectada al segle XX per l’arquitecte Lluís Bonet i 
Gari, deixeble de Gaudi, trobem la sala noble de les caves Raïmat, inspirada en l’estil romànic. 
 
d. Conclusions 
 
De l’estudi de mobilitat, i sense tenir en compte els desplaçaments per motiu de treball i els que 
es produeixen per gestions personals que inevitablement s’han de realitzar fora del municipi, la 
resta de desplaçaments ho són per motius de compres (50%),  d’oci (30%) i d’educació (20%).  
 
Aquestes mateixes conclusions s’extreuen de les enquestes realitzades a la població, de les quals 
es desprèn el següent: 
 

� Necessitat de centres d’activitat lúdica familiar  

� Necessitat de centre comercial vinculat a aparcament  

� Necessitat de centre d’activitat social per a gent gran 

� Necessitat d’activitats educatives extraescolars 

 
Pel que fa al Programa d’actuació municipal, cal destacar l’interès de l’equip de govern actual 
per promocionar i preservar el patrimoni cultural i natural del municipi i la voluntat de millorar les 
prestacions actuals en relació al benestar social de les persones grans. 
 
Als efectes de determinar l’ús, cal tenir en compte que l’educatiu no és admès en el solar objecte 
d’estudi. 
 
 
2.1.5 Condicionants financers de l’actuació 
 
En un supòsit de màxims, el cost de la inversió correspondria a l’aprofitament màxim de 
l’edificabilitat del solar, d’acord amb la normativa urbanística d’aplicació. En aquest cas, el 
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màxim coeficient d’edificabilitat correspon a 1,60 m2st/m2s assignat pel PGOUM a qualsevol ús, a 
excepció de l’assistencial i del cultural, que són inferiors a aquest coeficient.   
 
En funció d’aquest sostre màxim sobre rasant, i amb un hipotètic aprofitament en soterrani del 
percentatge màxim d’ocupació del solar per destinar-lo a aparcament, el cost màxim estimat de 
la inversió seria d’uns 15.000.000 €, aplicant un cost de construcció genèric de 968,74€/m2 sobre 
rasant i de 700 €/m2 sota rasant, d’acord amb les dades obtingudes del Butlletí Econòmic de la 
Construcció 5 del primer trimestre de 2009. 
 
La capacitat d’inversió en obra pública de l’administració local ve condicionada per l’equilibri 
del pressupost municipal, que respon a la previsió d’ingressos anuals respecte a les despeses que 
es prevegin al llarg de l’exercici pressupostari. A Cervelló, es pot fer una estimació aproximada de 
la capacitat màxima d’inversió en projectes d’obra pública al voltant de 1.500.000 € en quatre 
anys, que és el període establert per a un projecte d’inversió municipal. 
 
Els ingressos municipals provenen principalment de les taxes i impostos derivats de les liquidacions 
de llicències d’obres. Degut a l’actual època de recessió econòmica, aquests ingressos han 
minvat considerablement, per la qual cosa la xifra màxima d’inversió es veurà limitada per la 
disminució dels ingressos que es produeixin en els pròxims anys. 
 
La limitació de recursos municipals no permet abordar la construcció d’un edifici municipal de les 
dimensions potencials d’aquest solar, si no és amb formules de finançament alternatives, o que 
ajustin el programa de l’edifici a la capacitat d’inversió de l’ajuntament. 
 
Existeixen diferents línies d’ajut que es convoquen des d’altres administracions públiques 
orientades a l’atorgament de subvencions als ajuntaments per a inversions en obra pública i que 
suposen un important motor econòmic. 
 
Comunitat Europea 
 
� Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): té per objecte contribuir al 

desenvolupament d’accions dirigides cap a la dotació d’una identitat regional i un 
desenvolupament sostenible dins l’àmbit europeu, atorgant ajuts per a la creació d’activitats 
econòmiques vinculades a la protecció del medi ambient, per tal de promoure la cohesió 
econòmica i social mitjançant la correcció dels principals desequilibris regionals. 
 
El Fons europeu es dota quinquennalment d’un import econòmic que es distribueix en el 
territori europeu segons les sol�licituds de cada municipi. L’import màxim de l’ajut correspon al 
80% del cost de l’actuació. 
 
Als efectes d’aquest estudi, es pot estimar una aportació del FEDER de 800.000 €.  
 

Estat 
 
� Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL): l’Estat ha creat recentment aquest Fons, que té per objecte 

incentivar la inversió en obra pública en l’àmbit local.  
El Fons es dotarà anualment d’un import que es distribuirà a tots els municipis de l’estat 
Espanyol amb un estricte criteri de població. L’any 2009, l’Ajuntament ha comptat amb un 
ajut de 1.500.000 €.  
 
Als efectes d’aquest estudi, es pot considerar un ajut d’aquest mateix import. 
 
Els requisits del FEIL son que la obra ha d’estar totalment finançada per l’estat, sense la 
col�laboració d’altres administracions ni aportacions municipals. Per tant, dins d’aquest import 
màxim, la seva aportació és del 100% del cost d’execució de l’obra, i la forma de pagament 
és en el moment de l’adjudicació de la mateixa, per la qual cosa l’ajuntament no ha de 
disposar per endavant dels diners. 

                                                 
5 S’ha utilitzat un valor promig entre els corresponents a edificis administratius corrents i edificis públics de categoria. 
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Generalitat de Catalunya 
 
� Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC): És un instrument de cooperació econòmica entre 

administracions per a la creació de noves infraestructures i equipaments de competència 
municipal, preferentment els mínims obligatoris, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans. 
 
L’import de l’ajut econòmic a cada municipi s’estableix en l’aprovació del Pla, que es fa per 
períodes de cinc anys. S’estableix l’import màxim de la subvenció en funció del número 
d’habitants del municipi. Als efectes d’aquest estudi es pot estimar una aportació del PUOSC 
2008-2012 de 1.300.000 €.  
 
L’aportació màxima del Pla és del 50% del cost d’execució de l’obra. L’ajuntament està 
obligat a aportar com a mínim, a càrrec dels fons propis, un 5% del mateix.  L’ajut es lliura a 
l’ajuntament contra certificacions d’obra executada, per la qual cosa l’ajuntament ha de 
disposar del global de la inversió inicial. 

 
Diputació de Barcelona 
 
� Xarxa de municipis de Qualitat (XBMQ): És un programa d’ajut orientat a les infraestructures i 

equipaments locals. Contempla transferències de capital, suport en la redacció de treballs 
tècnics i execució d’obres. 
 
L’últim Pla de concertació al qual s’ha adherit l’ajuntament per tal d’obtenir els ajuts 
corresponents ha estat aprovat pel període 2008-2011. Segons dades estimatives es pot 
considerar una aportació màxima de 800.000€ quadriennals al municipi de Cervelló.  
 
L’import de la subvenció pot assolir el 100% del cost d’execució de les obres, i es lliura contra 
certificacions d’obra executada, per la qual cosa l’ajuntament ha de disposar del global de 
la inversió inicial. 

 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana 
 
El Pla d’inversió de la Mancomunitat de Municipis és el principal instrument per a enfortir la 
cohesió territorial i social de la conurbació i millorar la qualitat de vida als municipis 
metropolitans. Els projectes i obres contemplats al Pla han de ser convinguts amb cadascun dels 
municipis metropolitans i desenvolupats de forma conjunta.  
 
El Pla es dota quadriennalment amb un import global que es distribueix en ajuts als diferents 
municipis de l’àrea metropolitana, d’acord amb els següents programes: 
 
� Catàleg d’Actuacions Metropolitanes (CAME): És un programa inversor amb la finalitat 

d’avançar en l’estructuració, cohesió i dotació de l’espai metropolità, progressant alhora en 
la qualitat ambiental i habitabilitat de l’entorn territorial. 
 

� Programa d’Operacions Vertebradores (POV): Subvenciona obres i intervencions de caire 
local. 
 

� Programa de projectes i assistència tècnica als ajuntaments: Permet complementar el treball 
tècnic directe de la MMAMB amb d’altres labors tècniques externes. 

 
Segons dades estimatives, es pot considerar una aportació quadriennal del Pla d’Inversió de la 
MMAMB de 500.000€ pel municipi de Cervelló en actuacions incloses en el CAME i el POV, amb 
l’assistència tècnica per part de la MMAMB en la redacció dels projectes corresponents i 
l’execució de les obres per part d’aquest organisme. 
 
A banda d’aquestes línies d’ajut econòmic i suport tècnic, les diferents administracions públiques 
aproven periòdicament altres convocatòries d’ajut específic a les quals l’ajuntament pot acollir-
se si l’actuació s’ajusta als criteris concrets que s’estableixin.  
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Tenint en compte l’actual situació de recessió econòmica, que afecta als ingressos que obtenen 
les diferents administracions, i que comporta una limitació dels recursos econòmics amb que 
compten pel seu Pla d’Inversió, als efectes d’aquest estudi de viabilitat, ajustarem les quantitats 
indicades a la baixa. Els imports i anualitat que podem preveure pel que fa als ajuts econòmics 
per part d’altres administracions, poden ser els següents: 
 

Taula 2.3 Ajuts d’altres administracions 
 

COMUNITAT EUROPEA FEDER 2010-2015 800.000 € 

ESTAT ESPANYOL FEIL Anual 1.500.000 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA PUOSC 2013-2017 1.300.000 € 

DIPUTACIO DE BARCELONA 
 

XBMQ 
 

2012-2015 
 

800.000 € 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 

 
CAME - POV 

 
2012-2015 

 
500.000 € 

 
 
Altres fonts d’ingressos, en aquest cas més adreçades a la gestió de l’equipament que a la seva 
construcció, poden ser els provinents dels ajuts que convoquen les diferents entitats financeres a 
través de la seva Obra Social 6 i que van adreçats als diferents programes culturals, educatius, de 
protecció mediambiental, d’atenció social a la gent gran, etc, que es puguin dur a terme en el 
futur equipament. 

                                                 
6 La obra social de les entitats financeres és el mitjà pel qual acompleixen la seva funció social, retornant a la societat, 
mitjançant la convocatòria d’ajuts, part dels beneficis aconseguits pel propi negoci. 
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APARTAT 2.2 DEFINICIÓ I OBJECTIUS DE LES ALTERNATIVES D’ÚS 

En base als equipaments existents al municipi i les necessitats derivades dels estudis realitzats, 
desestimant la opció d’implantar un equipament esportiu, ja que l’oferta dins el municipi és 
suficient i àmplia, i desestimant l’ús educatiu, que no és admès per les normes urbanístiques, es 
considera que els usos que cal estudiar són els següents: 
 
� Un mercat municipal vinculat a una gran superfície amb aparcament 
� Una ludoteca infantil 
� Un cinema  
� Un centre de dia vinculat a una residència assistida complementaria 
� Un centre d’interpretació de promoció del patrimoni natural i arquitectònic.   
 
A continuació definirem els trets bàsics d’aquests equipaments: 
 
Mercat  
 
L’ús comercial de caràcter públic se centra bàsicament en el mercat municipal, que en els últims 
anys ha evolucionat cap al concepte de centre comercial amb horaris adaptats a les noves 
necessitats dels usuaris, espais polivalents i amb aparcament vinculat. Aquesta nova concepció 
del mercat municipal li atorga la possibilitat d’estar desvinculat del centre urbà, com element 
singular. 
 
Actualment la oferta comercial del municipi es concentra en petits establiments situats al llarg del 
carrer Major, amb problemes d’aparcament pels vehicles privats. Dins el municipi es realitzen 
bàsicament les compres de necessitat diària, i per tant, l’assignació d’un ús comercial al solar que 
ens ocupa no perjudicaria al petit comerç, ja que substituiria l’activitat comercial en grans 
superfícies que es porta a terme en altres municipis. 

 
Fotografies 2.3 Edificacions destinades a mercat 
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Ludoteca 
 
La ludoteca és un espai de joc per a nens fins 14 anys, amb una funció recreativa i educativa, 
que utilitza la joguina com a principal eina d’ aprenentatge, de relació i de socialització.  
S’organitzen tallers, jocs, audiovisuals, festes infantils.  
 
La ubicació d’una ludoteca en el solar que ens ocupa donaria resposta a la demanda social 
d’espais lúdics per nens dins el municipi, actualment limitats als parcs infantils, que no compten 
amb dimensions suficients per considerar-se centre d’atracció social de la població. 
 
 

Fotografies 2.4 Edifici destinat a ludoteca 
 

 
 
 
Sales de projecció cinematogràfica 
 
La tipologia més usual és un complex amb vàries sales vinculada a un centre comercial, com a 
part d’una oferta conjunta d’oci i consum.  
 
Dona resposta a la demanda social de creació de centres lúdics. 
 
 

Fotografia 2.5 Edificis destinats a sales de projecció cinematogràfica 
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Centre de dia i residència assistida 
 

Són centres assistencials destinats a persones grans amb dependències, on es presta el servei 
d’assistència integral de les activitats de la seva vida diària. La residència assistida és un servei d’ 
acollida residencial, temporal o permanent, i el centre de dia d’ acollida diürna. 
 
Dona resposta al Programa d’Actuació Municipal en relació a la millora de la qualitat de vida de 
les persones grans. 
 
 

Fotografies 2.6 Projectes d’edificis destinats a centre assistencial i centre de dia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Centre d’Interpretació  
 
El centre d’interpretació que s’intueix com necessari per donar resposta a la voluntat de l’equip 
de govern de promocionar el patrimoni natural i cultural del municipi, hauria d’oferir activitats i 
serveis per a l’educació ambiental, així com informació sobre el patrimoni arquitectònic i dels 
camins rurals existents als boscos de Can Sala i de l’Ordal, que permeten visites d’interès 
pedagògic i lúdic, ja que els recorreguts expliquen segles d’història gaudint d’un entorn natural 
de gran qualitat.  
 
Per l’enclau del solar a l’entrada del municipi, aquest centre podria funcionar com un punt 
d’informació turística de Cervelló. 
 
En aquest centre es podrien realitzar tallers, xerrades, projecció d’audiovisuals, exposicions, 
sortides guiades, etc. Els usuaris potencials d’aquest centre serien de totes les edats, amb 
activitats dirigides a cada grup concret.  

 
 

Fotografies 2.7 Edificis destinats a centre d’interpretació i punt d’informació 
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APARTAT 2.3 ESTUDI DE VIABILITAT 
 

2.3.1 Dictamen jurídic 
 
Verificació propietat 
 
Segons la nota simple obtinguda del registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts, i que 
s’adjunta al present document com a annex 6, aquesta finca correspon a la número 9308, inscrita 
en el tom 3266, llibre 262 de Cervelló, al foli 170, i figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Cervelló 
des del 20 de maig de 2005 procedent del projecte de compensació del sector UP-4, per cessió 
gratuïta. Figura amb una superfície de 7.600 m2 i limita per tots els costats amb zona verda, al 
nord i sud en línia recta de 200 m, i a l’est i oest en línia recta de 38 m.  
 
Verificació de servituds 
 
Consta al registre de la Propietat una servitud de serveis per una estació transformadora, de 
dimensions 7,50 m en el llindar est i 2,70 m en el nord, ubicada en el vèrtex nord-est del solar. 
 
Verificació cadastral 
 
La referència de la finca és 5740604 DF 1854 S0001 EE i figura amb una superfície de 7.600 m2. 
S’adjunta al present document com annex 7, el certificat descriptiu i gràfic d’aquesta finca 
obtingut des de l’oficina virtual del Cadastre.  
 
Verificació realitat física 
 
Es verifica que el solar no està delimitat físicament per cap tanca. Forma un espai continu amb la 
zona verda que és també propietat de l’Ajuntament de Cervelló. Sent del mateix propietari, la 
manca de delimitació física de la finca no s’ha de considerar un inconvenient. 
 
Únicament existeix una construcció corresponent a l’estació transformadora. La seva ubicació i 
dimensions es corresponen a les que figuren en la servitud registral. 
 
Conclusió 
 
L’informe jurídic és favorable, tenint en compte que el futur edifici que es construeixi ha de 
mantenir l’estació transformadora existent. 
 
 
2.3.2 Dictamen urbanístic 
 
El planejament vigent correspon al Pla General d’Ordenació Municipal de Cervelló que va ser 
aprovat definitivament el 19 de novembre de 1986, desenvolupat posteriorment pel “Pla Parcial 
d’Ordenació del subsector 1 del sector UP-4 – industrial z5” que va ser aprovat definitivament per 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 17 de setembre de 2003. 
 
Classificació i qualificació del sòl 
 
El solar està situat en sòl urbà consolidat, per haver estat desenvolupat urbanísticament el Pla 
Parcial Urbanístic corresponent, inscrit en el registre del projecte de reparcel�lació, i executades i 
recepcionades per l’ajuntament les obres d’urbanització, per tant disposa de tots els serveis 
urbanístics, tot i que s’accedeix a ells a través d’una franja de zona verda de 10 metres 
d’amplada que el separa del vial d’accés. 
 
Té una qualificació urbanística de Sistema d’Equipaments Públics, clau EP, regulada per l’article 
25 del pla parcial. 
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Usos i paràmetres d’edificació 
 
Pel que fa als usos, la normativa urbanística d’aplicació estableix que poden ser esportius, 
culturals, assistencials o altres. No s’admet l’ús educatiu. Es determina una limitació de sostre en 
funció de l’ús de la següent manera: 
 

Ús sanitari - assistencial .................... 1,20 m2st/m2s 
Ús cultural ........................................... 1,50 m2st/m2s 
Resta d’usos ....................................... 1,60 m2st/m2s 

 
Pel que fa a l’ús assistencial, aquest està limitat a una capacitat màxima de 50 llits. Per la resta de 
paràmetres d’edificació, la normativa urbanística d’aplicació estableix que s’ajustaran a les 
vigents en la zona, que corresponen als següents: 
 

Parcel�la mínima ........................................ 2.000 m2 
Façana mínima .................................................18 m 
Ocupació màxima ........................................... 70% 
Separacions mínimes 

A façana ............................................7,5 m 
A llindes ..................................................3 m 

Alçada màxima ............................ 15 m = PB + 3PP 
Màxima llargària de l’edifici .........................100 m 
 

 
L’assignació dels usos concrets de cada solar s’ha de concretar mitjançant la tramitació d’un Pla 
Especial. 
 
 
Conclusió 
 
Totes les diferents alternatives d’ús que s’han definit en l’apartat anterior (mercat, cinema, 
ludoteca, centre de dia i residència assistida, i centre d’interpretació) són compatibles amb la 
normativa urbanística del solar.   
 
Caldrà tenir en compte la limitació de sostre indicada per les normes en funció de la tipologia 
d’ús a la que pertanyi el futur equipament i la limitació del nombre de llits establerta per l’ús 
assistencial: 
 

Taula 2.4 Edificabilitat màxima segons ús 
 

 Tipologia d’ús Sostre màxim 

Mercat Abastament 1,60 m2st/m2s =    12.160 m2st 

Cinema Recreatiu 1,60 m2st/m2s =    12.160 m2st 

Ludoteca Recreatiu 1,60 m2st/m2s =    12.160 m2st 

Centre de dia i residència assistida Assistencial 1,20 m2st/m2s =      9.120 m2st 

Centre d’interpretació Cultural 1,50 m2st/m2s =    11.400 m2st 

 
 
Caldrà preveure la tramitació d’un Pla Especial per assignar els usos que es concretin, prèvia 
a la tramitació dels projectes d’obra.  
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2.3.3 Estudis de mercat. Definició del producte. 
 

a) Mercat municipal 
 
Estudi de Mercat 
 
El mercat municipal és un servei mínim obligatori a cobrir pels ajuntaments en municipis de més 
de 5.000 habitants. Cervelló no disposa d’aquest equipament ni tampoc de terrenys lliures per a 
ubicar-lo dins el casc urbà. 
 
La seva ubicació en el solar que ens ocupa, allunyat del casc urbà, obligaria a complementar el 
tradicional mercat municipal, en el qual podrem trobar petits establiments de producte fresc, 
amb una gran superfície comercial destinada a autoservei, millorant l’atractiu per l’usuari, i amb 
un aparcament de dimensions adequades. 
 
L’estudi de mercat realitzat correspon a una anàlisi de la competència directa que aquest 
equipament té en l’entorn immediat pel que fa a l’autoservei, considerant els municipis en un radi 
de 10 km.  
 

Figura 2.4 Ubicació grans superfícies d’abastament alimentari 
en l’entorn d’influència 

 

 
 

 
 

Taula 2.5 Oferta grans superfícies d’abastament alimentari  
en radi de 10 km respecte Cervelló 

 

 

 
CAPRABO 
 
MERCAPALLEJÀ 
 
CAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipi Població total
Centres 

alimentació
superficie

places 
aparcament

rati superficie per 
població

rati places 
aparcament per 

superfície

SANT VIVENÇ DELS HORTS 27.461 caprabo 2.500 m2 130 0,09 0,05

MOLINS DE REI 23.828 caprabo 2.000 m2 90 0,08 0,05

PALLEJÀ 11.021 mercapallejà 1.200 m2 80 0,11 0,07

VALLIRANA 14.090 caprabo 1.100 m2 75 0,08 0,07
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Definició del producte 
 
Per tal de dimensionar la part del futur equipament, treballarem dues hipòtesis, la primera 
aplicant els mateixos ratis de superfície i aparcament que els de l’entorn respecte a la població 
de Cervelló, i la segona, entenent que les poblacions de La Palma de Cervelló, Corbera de 
Llobregat són també potencials usuaris d’aquest equipament per la fàcil accessibilitat i per no 
comptar en el seu entorn immediat amb cap gran superfície comercial destinada a autoservei 
vinculada a una zona d’aparcament. 
 

Taula 2.6 Càlcul de les dimensions de l’equipament 
 

PRIMERA HIPÒTESI DE CÀLCUL

Municipi
places 

aparcament
rati superficie

rati places 
aparcament

CERVELLÓ 741 m2 43 0,09 0,06

SEGONA HIPÒTESI DE CÀLCUL

Municipi
places 

aparcament
rati superficie

rati places 
aparcament

CERVELLÓ 8.187 100%

LA PALMA DE CERVELLÓ 3.027 100%

CORBERA DE LLOBREGAT 13.435 60%

TOTAL PONDERAT 19.275 1.735 m2 104 0,09 0,06

Població total superficie

superficie

8.187

Població total

 
 
 
Es considera que la dimensió adequada per a una gran superfície comercial destinada a 
autoservei estaria sobre els 1.000 m2. Aquesta superfície podria estar complementada amb una 
superfície equivalent destinada a establiments de producte fresc diari, seguint el model 
d’equipaments d’aquestes característiques que podem trobar a Molins de Rei o Sant Vicenç dels 
Horts. 
 
Normativa 
 
Per al disseny de l’edifici, serà d’aplicació la normativa sectorial en matèria comercial, 
alimentària i sanitària i el CTE en allò que sigui d’aplicació als edificis públics: 
 
- Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials i el reglament que la desplega, 

aprovat pel Decret 378/2006, de 10 d’octubre. 
 
- Reial decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Programa de l’edifici 
 
L’equipament destinat a mercat es proposa en dues plantes destinades a l’autoservei i el mercat 
tradicional, respectivament. Haurà d’estar vinculat a una planta soterrani d’aparcament. 
 
Cada una de les plantes tindrà una superfície aproximada de 1.000 m2 amb el següent esquema 
de funcionament: 
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Figura 2.5 Esquema del programa del mercat municipal 
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b) Sales de projecció cinematogràfica. 
 
Estudi de Mercat 
 
S’analitza aquest ús per la demanda social que s’ha detectat en les enquestes realitzades als 
habitants de Cervelló, segons les quals, aquests es desplacen a poblacions veïnes per anar al 
cinema (Sant Vicenç dels Horts, Sant Cugat del Vallès, Cornellà o Barcelona). 
 
En l’entorn més immediat a la població de Cervelló, dins un radi de 10 km, únicament existeix un 
centre amb sales de projecció situat a Sant Vicenç dels Horts.  

 
Figura 2.6 Desplaçaments de la població a sales de projecció 

 

 
 
 
Segons les dades consultades, les cinc sales existents en aquest centre han estat dimensionades 
per cobrir les necessitats de la població de l’entorn, incloent el municipi de Cervelló, i no 
s’observa que existeixi una utilització massiva d’aquest equipament, per la qual cosa es creu que 
la construcció d’un altre de característiques similars tan pròxim a l’existent, comportaria un excés 
d’oferta, i per tant, es descarta aquesta opció d’ús. 
 
 
c) Ludoteca 
 
Estudi de Mercat 
 
S’analitza aquest ús per la demanda social que s’ha detectat en les enquestes realitzades als 
habitants de Cervelló, segons les quals, aquests es desplacen a poblacions veïnes per realitzar 
activitats d’oci infantils. 
 
En un radi immediat no existeix cap ludoteca. Per trobar aquest servei, cal allunyar-se fins els 
municipis de Pallejà, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Castelldefels, etc, on existeixen les següents 
ludoteques:  
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Taula 2.7 Oferta ludoteques en radi 30 km respecte Cervelló 
 

Municipi
Població 

total
distància

Nombre de 
ludoteques

nombre 
places 
totals

places per 
poblacio

Titularitat

PALLEJÀ 11.011 7 km 6 mn 1 30 0,27% publica

SANT FELIU DE LLOBREGAT 42.628 10 km 10 mn 1 20 0,05% privada

SANT BOI DE LLOBREGAT 81.335 12 km 11 mn 3 125 0,15% publica/privada

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 85.180 15 km 14 mn 3 95 0,11% publiques

SANT JUST DESVERN 15.365 15 km 12 mn 1 30 0,20% publica

MARTORELL 26.169 16 km 14 mn 1 30 0,11% privada

ESPARREGUERA 21.451 25 km 17 mn 2 45 0,21% privada/publica

CASTELLDEFELS 60.572 30 km 25 mn 11 280 0,46% publica/privada  
 
 
Definició del producte 
 
El potencial d’usuaris d’una ludoteca situada en el solar que ens ocupa provindrien de les 
poblacions situades en un entorn de 10 km, ja que no disposen d’un equipament d’aquestes 
característiques – a excepció de Pallejà -, per tant, estem parlant d’una població total de 37.552 
habitants, tenint en compte coeficients reductors per s’han establert per accessibilitat i proximitat, 
i d’un potencial d’usuaris de nens entre 0 i 14 anys de 4.858. 
 

Taula 2.8 Hipòtesis de càlcul d’usuaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb aquests càlculs, podem establir el número d’usuaris de la ludoteca en 80 nens, que 
cobririen les necessitats pròpies de Cervelló de 21 places, sense arribar a cobrir totalment les de 
l’àmbit d’influència més immediat, de 100 places, segons l’estudi de mercat. 
 
La dimensió final dependrà del programa de l’edifici respecte a l’edificabilitat màxima del solar, 
establint-se un rati mínim de 2 m2 per nen, que donaria una superfície mínima de 160 m2. La 
necessitat d’espais d’oci per nens al municipi i a l’entorn, apunta a la viabilitat d’un centre de 
dimensions majors per ubicar activitats lúdiques que necessiten d’espais més grans. Analitzant 
centres de característiques similars, es considera una superfície global de 1.200 m2 de sostre. 
 

M u nicip i Pob lació tota l Nen s 0-14  a ny s
coefic ie nt 

acc ess ib ilitat i 
p roxim ita t

C ER V EL LO 8 .187 1.000 1 ,00

V AL LIRANA 1 4.090 1.538 0 ,40

L A PALM A D E  C ER V EL LO 3 .027 49 9 1 ,00

C O RB ER A DE  LLO BRE GAT 1 3.435 1.722 0 ,60

M O LIN S DE  RE I 2 3.828 2.965 0 ,30

SAN T V ICE NC  D E LS H O RTS 2 7.461 4.103 0 ,20

POTENCIAL USUARIS ÀMBIT 
INFLUÈNCIA

3 7.552 4.858

CE RV E LL Ó P LACE S

RATI MITJÀ SOBRE POBLACIÓ TOTAL 0,26% 8.187 21

RATI MITJÀ SOBRE POBLACIÓ INFANTIL 2,11% 1.000 21

ÀM B IT 
INFLUÈ NC IA P LACE S

RATI MITJÀ SOBRE POBLACIÓ TOTAL 0,26% 37.552 98

RATI MITJÀ SOBRE POBLACIÓ INFANTIL 2,11% 4.858 102
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Normativa 
 
Per al disseny de l’edifici, serà d’aplicació el Reial decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació en allò que sigui d’aplicació als edificis públics. 
 
Programa de l’edifici 
 
L’equipament destinat a ludoteca es proposa en dues plantes, pel fet que la zona de jocs ha 
d’assolir una alçada mínima de 7 metres per ubicar els inflables.  
 
Cada una de les plantes tindrà una superfície aproximada de 600 m2, dels quals 300 m2 destinats a 
la sala de jocs són a doble alçada. L’edifici tindria el següent esquema de funcionament: 

 
 

Figura 2.7 Esquema del programa de ludoteca 
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d) Centre de dia i residència assistida 
 
S’analitza aquest ús per la demanda social de la creació d’un centre de dia, que en la franja 
d’edat de persones majors de 65 anys ha estat destacat com a prioritat entre els equipaments 
més necessaris, i per la voluntat municipal de millorar la qualitat de vida de la gent gran. 
 
Per la ubicació del solar fora de la trama urbana, es creu convenient complementar aquest ús 
amb un altre complementari de caràcter assistencial, generant així un centre d’activitat de 
majors dimensions. 

 
Figura 2.8 Ubicació de places de centres de dia en l’entorn d’influència 

 

 
 
Cervelló no disposa d’un centre de dia públic Cervelló ni tampoc de terrenys lliures per a ubicar-
lo dins el casc urbà.  
 
Les 15 places existents corresponen a residències privades que ofereixen aquest servei d’ acollida 
diürna a persones externes al centre.  
 

Taula 2.9 Anàlisi dèficit places centre de dia en radi 10 km respecte Cervelló 
 

Municipi
Places 

centre de 
dia

Població 
total*

Població 
+65anys*

Població 
+85anys*

Índex 
envelliment

Índex sobre 
envelliment

Rati
dèficit / 

superàbit 
(**)

CERVELLÓ 15 8.187 933 115 11,40 12,33% 1,61% -4

LA PALMA DE CERVELLÓ 8 3.027 533 52 17,61 9,76% 1,50% -3

CORBERA DEL LLOBREGAT 40 13.435 1.402 228 10,44 16,26% 2,85% 12

SANT VIVENÇ DELS HORTS 8 27.461 3.531 347 12,86 9,83% 0,23% -63

MOLINS DE REI 10 23.828 3.340 386 14,02 11,56% 0,30% -57

PALLEJÀ 24 11.021 1.202 177 10,91 14,73% 2,00% 0

VALLIRANA 38 14.090 1.752 224 12,43 12,79% 2,17% 3

TOTAL 143 101.049 12.693 1.529 12,81 12,46% 1,52% -111

DÈFICIT 111 PLACES  
 
Segons la programació de l’Institut Català d’Assistència Sanitària i Social (ICASS) pel període 2008-
2012, es preveu la creació de 75 noves places de centre de dia al Baix Llobregat, i 146 noves 
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places residencials, per la qual cosa es creu adequat crear un centre assistencial que conjumini 
els dos usos.  
 
Definició del producte 
 
La normativa urbanística limita a 50 llits els centres assistencials. Per tant, les dimensions de la 
residència assistida serà de 50 places com a màxim.  
 
El centre de dia es dimensiona amb 20 places per tal que el potencial d’usuaris global del 
municipi pugui accedir-hi al nou centre, que comptarà amb les avantatges d’un centre públic. 
S’ofertaran les 4 places que manquen segons l’estudi de mercat, a més de les 15 actuals que 
estan ocupades en residencies privades.  
 
Segons els ratis de superfície de cada ús, i tenint en compte la utilització conjunta d’espais 
comuns per ambdós usos, l’edifici tindria un sostre total aproximat de 1.500 m2.  
 
Normativa 
 
Per al disseny de l’edifici, serà d’aplicació el Reial decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació en allò que sigui d’aplicació als edificis públics. 
 
Totes les habitacions de l’equipament s’han d’ajustar a les determinacions de la Llei 20/1991 i el 
Decret 135/1995. 
 
Programa de l’edifici 
 
L’equipament destinat a centre de dia i residencia assistida es proposa de tres plantes per tal de 
diferenciar els diferents graus de dependència dels usuaris. En la Planta Baixa es proposa ubicar 
els serveis comuns i centre de dia, en la planta primera les habitacions per persones amb un grau 
de dependència moderat i la segona planta a per aquelles persones amb un grau de 
dependència sever. 
 
L’edifici estaria vinculat a un espai exterior enjardinat que podria estendre’s al parc urbà contigu. 
 
El programa de funcionament de l’edifici s’ha d’adaptar als requisits normatius derivats de la seva 
activitat. Els serveis i establiments dedicats a l’atenció de la tercera edat es classifiquen pel 
departament de Benestar Social en serveis d’acollida diürna (Serveis de centre de dia per a gent 
gran), serveis d’acollida residencial (residències) i servei de residència assistida, dirigida a 
persones amb la malaltia d’Alzheimer, Parkinson i altres malalties neuro degeneratives en etapes 
avançades, que precisen d’atenció sanitària dins el mateix centre. 
 
La dimensió d’un centre de dia de 20 places pot tenir unes dimensions aproximades de 200 m2.   
En aquest cas, per la decisió de vincular aquest equipament a una residència assistida, la seva 
superfície quedarà integrada en els espais comuns d’aquesta última. 
 
La dimensió màxima de les habitacions és de 30 m2. El número de places és de 50. Per tant, la 
superfície destinada a dormitoris serà aproximadament de 25 habitacions x 30 m2 = 750 m2. La 
normativa indica que l’equipament ha de disposar d’una superfície d’espais comuns equivalent 
a la de dormitoris. Per tant, les dimensions de l’equipament seran de 1.500 m2 sobre rasant més 
una planta soterrani destinada a aparcament. 
 
Per estar estructurada en tres plantes (PB+2PP), l’edifici tindrà una superfície per planta de 500 m2, 
distribuïda d’acord amb el següent esquema: 
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Figura 2.9 Esquema del programa de centre de dia i residència assistida 
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e) Centre d’interpretació 
 
Aquest equipament té per objecte promocionar el patrimoni arquitectònic i ambiental del 
municipi a la pròpia població, i per tant no presenta una competència directa amb d’altres 
equipaments similars.  Tot i així, relacionem un seguit de centres de característiques similars per tal 
de valorar l’oferta existent.  
  

1. Centre mediambiental L’Arrel (Sant Joan Despí) 
2. Centre d’informació ambiental (El Prat de Llobregat) 
3. Centre d’educació ambiental Can Santoi (Molins de Rei) 
4. Centre d’educació ambiental ermita Sant Ramon (Sant Boi de Llobregat) 
5. Centre d’interpretació del paisatge (Sant Boi de Llobregat) 
6. Centre d’interpretació Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló) 

 
 

Figura 2.10 Ubicació centres similars en l’entorn d’influència 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dimensió final dependrà del programa de l’edifici respecte a l’edificabilitat màxima del solar. 
Es preveu una edificabilitat aproximada de 1.200 m2 com la d’altres centres similars. 
 
Normativa 
 
Per al disseny de l’edifici, serà d’aplicació el Reial decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació en allò que sigui d’aplicació als edificis públics. 
 
Programa de l’edifici 
 
El programa habitual d’un centre d’interpretació és una primera zona d’accés i serveis comuns a 
partir de la qual s’inicia un recorregut informatiu temàtic format per una sala de projeccions, una 
d’exposicions i una de tallers específics. 
 
Per tal de donar resposta a la voluntat municipal de crear un centre que promocioni el medi 
natural i l’arquitectònic del municipi, i que funcioni com un punt d’informació, s’haurà 
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d’estructurar l’espai en una part dedicada a  de cada un dels usos indicats, i una zona comú de 
serveis, d’acord amb el següent programa: 
 
 

Figura 2.11 Esquema del programa de centre d’interpretació 
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2.3.4 Justificació de l’opció d’ús triada 
 
Dels estudis de mercat i la definició del producte de l’apartat anterior, es desprèn el següent 
quadre de superfície per cada ús: 
 
 

Taula 2.10 Edificabilitat del solar per cada ús independent 
 

MERCAT 2.000 m2st 1,60 m2st/m2s 0,26 m2st/m2s 10.160 m2st

LUDOTECA 1.200 m2st 1,60 m2st/m2s 0,16 m2st/m2s 10.960 m2st

CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA ASSISTIDA 1.500 m2st 1,20 m2st/m2s 0,20 m2st/m2s 7.620 m2st

CENTRE D'INTERPRETACIÓ 1.200 m2st 1,50 m2st/m2s 0,16 m2st/m2s 10.200 m2st

SOSTRE LLIURESOSTRE TOTAL
COEFICIENT 

EDIFICABILITAT 
MÀXIM

EDIFICABILITAT 
ESGOTADA

 
 
 
El potencial d’edificabilitat del solar és molt superior a la dimensió dels diferents equipaments que 
s’estudien, la qual cosa fa pensar en l’oportunitat de projectar un equipament multifuncional que 
aglutini tots els usos analitzats, que es consideren compatibles entre ells, i que afavoririen la 
creació d’un nou centre d’activitat social al municipi. 
 
 

Figura 2.12 Integració en l’entorn d’un equipament multifuncional 
 

 
 
Tal com s’observa en la figura 2.12, un centre d’activitats multifuncional vinculat als serveis 
actualment existents en el Parc Empresarial de Cervelló, i als que es poden implantar en un futur a 
les Caves Raïmat, que podrien ser d’un ús comercial, hoteler o d’oficines, poden generar en 
conjunt un important nucli d’atracció de la població.  
 
L’aglutinació d’usos públics vinculats a activitats econòmiques i a un eix viari amb un elevat 
nombre d’usuaris són factors que beneficien la viabilitat de l’actuació. 

 

BENZINERA 

NAUS INDUSTRIALS - SERVEIS 

EQUIPAMENT 
MUNICIPAL 

EDIFICIS OFICINES 

 

FUTUR CENTRE  
COMERCIAL, HOTELER  

O D’OFICINES 
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Taula 2.11 Edificabilitat del solar per un equipament multifuncional 
 

TOTAL EDIFICI MULTIFUNCIONAL 5.900 m2st 0,78 m2st/m2s

SOSTRE TOTAL
EDIFICABILITAT 

ESGOTADA

 
 
 
L’edifici hauria de comptar amb un aparcament en planta soterrani que donés servei a totes les 
activitats. 
 
Un petit encaix arquitectònic dels diferents usos dins el solar ens donarà les superfícies més 
ajustades a l’aprofitament real i que tindrem en compte per l’estudi econòmic.  
 
 
2.3.5 Programa de l’edifici. Encaix arquitectònic. 
 
Es planteja l’edificació del solar en tres edificis diferenciats, el primer destinat al centre 
assistencial, dirigit principalment a gent gran, el segon destinat a mercat, on es preveu una 
activitat diària familiar, i el tercer, de caire més lúdic, que aglutini el centre d’interpretació i 
ludoteca, espais amb activitats diàries dirigides a totes les edats. 
 
Aquestes activitats, complementades amb les que es preveuen en el futur en l’edifici de les 
Caves Raïmat situat a l’altra banda de la carretera, i que es poden destinar a centre comercial, 
hotel i oficines, i juntament amb les activitats existents de serveis i oficines del parc empresarial, 
poden formar, en conjunt, un nou nucli d’activitat, desvinculat del casc urbà, però amb suficient 
atractiu i varietat d’usos com per garantir la seva viabilitat. 
 
 

Figura 2.13 Esquema distribució d’usos 

 
 

 
A continuació dimensionarem els diferents usos verificant el compliment de la normativa 
urbanística d’aplicació, tal com mostren les figures 2.14, 2.15 i 2.16 que incorporen els esquemes 
gràfics de l’aprofitament de cada ús així com el quadre comparatiu dels paràmetres d’edificació 
normatius dels edificis, en relació als establerts a les normes urbanístiques en vigor.  

 ESQUEMA 1    
  ESQUEMA 2  
   ESQUEMA 3 

LUDOTECA CENTRE 
INTERPRETACIÓ 

MERCAT CENTRE DE DIA 
I RESIDÈNCIA 

ASSISTIDA 

APARCAMENT APARCAMENT AUTOSERVEI 

1.000 m2 600 m2 

ST+PB+2PP ST+PB+1PP ST+PB 

600 m2 

600 m2 

600 m2 

500 m2 

500 m2 

500 m2 

2.300 m2 1.000 m2 

MERCAT 

500 m2 
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Taula 2.12: Quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics 
del centre assistencial. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Taula 2.13: Quadre comparatiu de paràmetres urbanístics  

de la ludoteca i el centre d’interpretació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.14: Quadre comparatiu de paràmetres urbanístics  
del mercat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aparcament no computa ni a efectes d’ocupació ni d’edificabilitat.  
 
Es calcula que la superfície de mercat tradicional, de 1.000 m2 construïts, donarà lloc a 40 
establiments de producte fresc, d’unes dimensions aproximades de 15 m2 cada un d’ells, un cop 
descomptats els espais comuns destinats a accessos. 
 
Com a conclusió d’aquest anàlisi dels edificis proposats respecte els paràmetres d’edificació 
contemplats per les normes urbanístiques en vigor, cal dir que tots ells s’ajusten als paràmetres 
normatius. 
 

 NNUU PGOUM PROPOSTA 

Parcel�la mínima 2.000 m2 2.090 m2 

Façana mínima 18 m 55 m 

Ocupació màxima 70% 24% 

Separació a façana 7,5 m 15 m 

Separació a llindes 3 m > 3 m 

Alçada màxima 15 m 10,5 m 
Llargada màxima 
edifici 

100 m 25 m 

Edificabilitat màxima 
(us assistencial) 

1,20 m2st/m2s 0,71  m2st/m2s 

 NNUU PGOUM PROPOSTA 

Parcel�la mínima 2.000 m2 3.420 m2 

Façana mínima 18 m 90 m 

Ocupació màxima 70% 35% 

Separació a façana 7,5 m 12 m 

Separació a llindes 3 m > 3 m 

Alçada màxima 15 m 7,5 m 

Llargada màxima edifici 100 m 60 m 
Edificabilitat màxima 
(us cultural) 

1,50 m2st/m2s 0,70  m2st/m2s 

 NNUU PGOUM PROPOSTA 

Parcel�la mínima 2.000 m2 2.090 m2 

Façana mínima 18 m 55 m 

Ocupació màxima 70% 48% 

Separació a façana 7,5 m 7,5 m 

Separació a llindes 3 m > 3 m 

Alçada màxima 15 m 3,5 m 

Llargada màxima edifici 100 m 36 m 

Edificabilitat màxima 
(altres usos) 

1,60 m2st/m2s 0,48  m2st/m2s 
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2.3.6 Estudi econòmic financer 
 
A continuació es detallen i concreten aquells aspectes relacionats amb el finançament de la 
construcció i explotació de l’equipament, i que poden intervenir per tal de fer viable a nivell 
econòmic l’actuació: 
 

a) cost de construcció d’acord amb l’edificabilitat prevista a l’encaix arquitectònic 
  
b) concreció de la gestió del servei, que determinarà si l’ajuntament s’ha de fer càrrec de la 

despesa de construcció i equipament de la instal�lació o ho fa l’empresa que assumeix la 
seva explotació. 

 
c) aportació econòmica d’altres administracions mitjançant ajuts. 

 
 
a) Cost de construcció 
 
El cost de construcció global de l’equipament multifuncional d’acord amb el quadre de 
superfícies construïdes derivades de l’encaix arquitectònic, i aplicant un cost de construcció 
genèric de 968,74 €/m2 sobre rasant i de 700 €/m2 sota rasant per a les plantes destinades a 
aparcament, més un import addicional del 20 per cent en concepte de despeses d’urbanització 
exterior del solar i dotació d’accessos, seria el següent:  
 

 
Taula 2.15 Cost de construcció 

 

 
(*) La superfície construïda total de l’aparcament, a excepció del propi de la residencia assistida, s’assigna integrament al 
mercat. 

 
 
Pel que fa a la inversió en el cost de construcció de l’edifici, cal dir que la dimensió prevista 
sobrepassa la capacitat inversora de l’ajuntament de Cervelló, ja que el cost aproximat de la 
inversió és molt superior al 1.500.000 € que es pot establir com a límit d’acord amb les consultes 
del seu Pressupost Municipal7. 

 

                                                 

7 El pressupost municipal és una de les ordenances més importants que han d'aprovar cada un dels municipis anualment. Al 
pressupost municipal s'han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg 
de l'exercici. 

 

 
SOSTRE 

SOBRE RASANT 
 

 
SOSTRE 

SOTA RASANT 
 

COST 
CONSTRUCCIÓ 

 
REPERCUSSIO 

URBANITZACIO 
EXTERIOR 

 

 
 

COST  
TOTAL 

 
Mercat 
 

1.000 m2 2.300 m2 (*)  2.578.740 € 
 
 515.748 €  3.094.488 € 

 
Centre de dia i 
residència assistida 

1.500 m2 500 m2  1.803.110 €  360.622 €  2.163.732 € 

 
Ludoteca 
 

1.200 m2 
 
-  1.162.488 €  232.498 €  1.394.986 € 

Centre 
d’interpretació 

1.200 m2 
 
-  1.162.488 €  232.498 €  1.394.986 € 

TOTAL  
 

4.900  m2 

 

 
2.800  m2 

 
 6.706.826 €  1.341.366 €  8.048.192 € 
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b) Gestió del servei 
 
Cal tenir en compte la limitació que suposa la impossibilitat de venda del solar que es deriva de 
la legislació aplicable als béns qualificats jurídicament de domini públic8, qualificació que en 
aquest cas ve vinculada a la seva qualificació urbanística de Sistema d’Equipament Públic 
atorgada pel planejament urbanístic en vigor. 
 
Per tal d’aprofitar al màxim el potencial del solar sense haver de finançar el cost total de 
construcció, existeixen fórmules alternatives, tal com hem explicat en apartats anteriors, com 
poden ser: 
 
1. la cessió temporal del dret de superfície del solar a un tercer, que es farà càrrec de la 

construcció de l’edifici i de la seva explotació durant el temps necessari per amortitzar la seva 
inversió, mantenint la titularitat municipal dels terrenys i revertint l’edifici a l’ajuntament un cop 
passat el termini de la cessió. 
 
Els paràmetres a tenir en compte en l’estudi econòmic són: 
 
- el termini es calcula en funció de l’amortització de la inversió efectuada pel beneficiari 

de la cessió. 
- el beneficiari assumeix el cost de construcció, el de l’equipament necessari per al seu 

funcionament, i les despeses de gestió tals com salaris del personal, cost dels 
subministraments o manteniment de l’edifici durant el període de la cessió. 

- L’ajuntament obté l’ingrés d’un cànon en concepte de lloguer del solar, que s’estima en 
un 7% del valor del mateix, o el cedeix gratuïtament si entén que obté altres prestacions. 

- Un cop exhaurit el termini, l’edifici i el seu equipament passa a ser propietat de 
l’ajuntament. 

 
2. la concessió administrativa a una empresa especialitzada de la gestió de l’equipament 

municipal. Habitualment aquesta opció no contempla la construcció de l’edifici per part del 
concessionari, però si el condicionament per a l’ús al que s’hi destini. Un cop extingit el termini 
de la concessió, que s’ha de determinar en funció del temps necessari per amortitzar la 
inversió del concessionari, l’edifici passa a disposició de l’ajuntament. 

 
Els paràmetres a tenir en compte en l’estudi econòmic són: 
 
- el termini es calcula en funció de l’amortització de la inversió efectuada pel 

concessionari. 
- L’ajuntament assumeix el cost de construcció de l’edifici. 
- El concessionari assumeix el cost d’adequació del local i el de l’equipament necessari per 

al seu funcionament, així com les despeses de gestió tals com salaris del personal, cost 
dels subministraments o manteniment de l’edifici durant el període de la concessió. 

- L’ajuntament obté l’ingrés d’un cànon que s’estima en un 10% dels beneficis obtinguts per 
l’explotació del servei.  

- Un cop exhaurit el termini el local retorna a l’ajuntament. 

Tradicionalment, els ajuntaments han utilitzat la concessió administrativa per externalitzar un servei 
públic de nova implantació, reservant el dret de superfície a edificis ja construïts o a serveis que 
no són específicament els mínims a cobrir per aquesta administració.  

                                                 
8 El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
estableix en el seu article 208 la  inalienabilitat, inembargabilitat i imprescriptibilitat dels béns de domini públic. Els bens de 
domini públic son els immobles propietat de l'ens local on té la seva seu la corporació i aquells en què s'allotgen els seus 
òrgans i serveis. L’article 204 indica que s'entén com a efectuada automàticament l'afectació dels béns al domini públic 
per l'aprovació definitiva dels plans d'ordenació urbana. 
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A partir de l’aprovació de la nova llei del sòl, de maig de 2007, que inclou una regulació 
especifica sobre el dret de superfície i concreta la possibilitat de ser utilitzat per les administracions 
públiques, aquestes venen utilitzant aquesta formula perquè facilita la operativitat en actuacions 
d’interès públic per la no afectació a l’equilibri pressupostari, ja que en cap moment l’ajuntament 
es desprèn del solar, i per tant, no es veu afectat el valor global dels béns patrimonials de 
l’ajuntament, en base al qual es determina la capacitat màxima d’endeutament de cada ens 
local. 

En el nostre cas, utilitzarem la gestió directa per al Centre d’Interpretació per tractar-se d’un 
servei que a priori s’intueix deficitari pel que fa a la seva explotació, aspecte que dificulta la seva 
externalització. La seva creació respon més a interessos públics de caire social i mediambiental 
que superen amb escreix els aspectes econòmics de la rendibilitat de la operació. Aquest 
aspecte justifica que les despeses i ingressos que es desprenguin d’aquest servei s’integrin dins el 
pressupost municipal, de la mateixa forma que ho fan altres serveis de característiques similars. 
 
Igualment, pel que fa a la ludoteca, es proposa també el sistema de gestió directa per la poca 
complexitat de gestió de l’activitat. 
 
Pel que fa al mercat municipal, format per una planta destinada a establiments de producte 
fresc, complementat amb una planta destinada a autoservei, i una soterrània d’aparcament, cal 
remarcar que l’activitat comercial no és pròpia de l’administració. La voluntat municipal en 
aquest cas és d’oferir un espai adequat perquè tercers puguin donar aquest servei d’abastament 
alimentari a la població. Per tant, la gestió directa no és viable en aquest cas. La concessió 
administrativa és el sistema que tradicionalment s’utilitza per als mercats municipals, de manera 
que es garanteix la pública concurrència de tots els interessats en accedir a l’espai de venda 
que ofereix l’administració, i s’estableix un vincle contractual entre el concessionari i 
l’administració regulat per un plec de clàusules general per a tots els establiments.   
 
La seva gestió es limita a l’oferiment per part de l’administració d’un espai que habilita el propi 
concessionari, que aporta a l’administració els cànons corresponents, i l’administració es fa 
càrrec de la construcció de l’edifici i la seva gestió pel que fa a les operacions de vigilància, 
manteniment i subministraments. 
 
En aquest cas, es creu oportú desvincular la planta d’aparcament de la concessió del mercat, ja 
que aquest pot donar servei a tot el conjunt de l’equipament, i es creu necessari que aquest 
servei sigui gratuït per potenciar l’atractiu del nou centre d’equipaments a la població. Aquesta 
gratuïtat implica necessàriament una gestió directa de l’aparcament, ja que desestabilitzaria 
l’equilibri econòmic de la concessió del mercat i la seva gestió pot ser assumida perfectament 
per l’ajuntament, ja que es tractaria únicament de realitzar operacions de vigilància, 
manteniment i subministraments. 
 
Tant la ludoteca com el centre assistencial són clarament serveis a externalitzar per la seva 
complexitat de gestió, principalment a nivell de personal i del propi funcionament de l‘activitat, 
de complexa gestió en el cas de la ludoteca per la diversitat de serveis que pot oferir, i molt 
especialitzada en l’àmbit sanitari en el cas de la residència assistida. Aquests aspectes fan que la 
seva gestió sigui difícilment assumible per l’estructura organitzativa municipal. L’existència en el 
mercat d’empreses especialitzades en gestionar aquests tipus de serveis garanteix que la seva 
externalització suposi una millor gestió del servei públic.  
 
En el cas del centre assistencial, la opció del dret de superfície es considera la més adient, ja que 
el servei públic sanitari i assistencial és competència de l’Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya. Donada la limitació dels recursos econòmics de 
l’ajuntament, la destinació de fons municipals a la construcció d’un equipament d’aquestes 
característiques impediria la consolidació d’altres serveis que únicament poden efectuar-se des 
de l’administració local. La opció del dret de superfície és la més adequada perquè no afecta a 
l’equilibri pressupostari de l’ajuntament, s’aconsegueix oferir aquest servei d’interès públic, i la 
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reversió en el futur d’un bé municipal, el solar, millorat amb l’edifici construït pel beneficiari del 
dret reial. 
 
Per tant, les fórmules de gestió més viables per a la construcció de l’equipament multifuncional 
haurien de ser les següents: 
 
 

- Mercat ............................................................................... Concessió administrativa 
- Aparcament .........................................................................................Gestió directa 
- Centre d’Interpretació ......................................................................Gestió directa 
- Ludoteca ...............................................................................................Gestió directa 
- Centre assistencial ....................................................................... Dret de superfície 

 
 
Pel que fa al cost de construcció que s’ha de tenir en compte en el present estudi econòmic, la 
concreció dels diferents sistemes de gestió comporta una disminució en la inversió municipal que 
es pot quantificar de la següent manera:  
 
 

1) eliminació de l’import total corresponent a la construcció del centre assistencial, i  
 
2) disminució del cost de construcció dels 2.000 m2 destinats a mercat, que passarien a ser 
de 700 €/m2 en comptes dels 968,74 €/m2 per haver d’executar únicament a càrrec de 
l’ajuntament l’estructura de l’edifici. 

 
 
c) Criteris d’explotació  
 
Els equipaments que es proposa gestionar d’una forma directa per l’ajuntament, integren les 
seves despeses i ingressos dins el pressupost municipal, de manera que s’assumeix un balanç 
negatiu justificat per l’interès públic del servei. Aquest és el cas de l’aparcament públic, que es 
proposa que sigui gratuït pels usuaris de les instal�lacions, la qual cosa potenciarà l’ús de totes les 
instal�lacions. Igualment, el centre d’interpretació i la ludoteca tenen una vocació d’interès 
general que comporta que l’ajuntament assumeixi la seva gestió, encara que el balanç sigui 
deficitari.   
 
L’ajuntament disposa de mecanismes per equilibrar el pressupost municipal. En el cas de detectar 
gestions deficitàries dels serveis, pot plantejar la seva gestió indirecta, estudiar nous serveis o 
acollir-se a subvencions concretes per activitats que li generin ingressos reduint les despeses de 
gestió. 
 
Pel que fa als serveis que es proposa gestionar de forma indirecta, el càlcul del cànon inicial i 
l’anual responen a la valoració que fa l’ajuntament del servei públic que es presta, la voluntat de 
col�laborar en major o menor mesura en la prestació del servei de què es tracti. Habitualment el 
cànon anual es quantifica en funció de la previsió de beneficis del concessionari. S’estipula el 
percentatge de benefici mínim del gestor, i la resta dels beneficis anuals obtinguts corresponen a 
la quantia anual del cànon. El concessionari est÷a obligat a presentar el compte d’explotació 
anual del servei i, en el cas de que els beneficis no arribin al mínim estipulat en el plec, el gestor 
no té l’obligació de fer efectiu el cànon anual a l’ajuntament, la qual cosa beneficia al 
concessionari durant els primers anys de la posta en marxa del servei. 
 
En el cas de l’autoservei, el cànon equival a un lloguer d’un local, i s’estipula d’acord amb els 
preus de mercat. En el cas dels establiments del mercat tradicional, aquest servei té un caràcter 
d’interès públic en potenciar els productes de la zona. En aquest sentit, els ingressos dels cànons 
inicial i mensual responen a quantitats simbòliques, molt per sota dels preus de mercat, i que 
corresponen a les despeses d’ús i manteniment del local, ja que aquestes no es repercuteixen en 
els concessionaris dels establiments, sinó que seran a càrrec de l’ajuntament. 
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Les obligacions i drets del concessionari, venen establerts en el plec de clàusules que 
l’ajuntament aprova als efectes d’adjudicar la gestió del servei, i que té un caràcter contractual. 
S’adjunta com annex 8 els plecs de clàusules del mercat municipal de Molins de Rei, de les 
mateixes característiques que el que es projecta, i que ha estat utilitzat de model per al càlcul 
dels canons que més endavant es concreten. 
 
Pel que fa al centre residencial, la opció del dret de superfície es considera la més adient, ja que 
el servei públic sanitari i assistencial és competència de l’Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, i els fons municipals poden ser destinats al 
finançament d’altres equipaments que sí són competència municipal, sense que la cessió del 
solar afecti al patrimoni municipal, ja que es continua mantenint la titularitat pública del mateix.  
 
Als efectes de l’explotació del servei, la única diferència respecte a l’explotació d’un 
equipament privat de les mateixes característiques, és que el cost del solar és nul pel gestor, i que 
això es tradueix en un benefici per l’ajuntament que no és una prestació econòmica, sinó que 
pot gaudir de beneficis socials dirigits a gent gran, com la disposició d’habitacions de la 
residència, o la organització per part del gestor d’actes públics en les seves instal�lacions, el 
finançament de publicacions, activitats, etc. 
 
 
d) Ingressos per canons 
 
Als efectes de l’estudi econòmic, cal quantificar els cànons que s’hauran de computar com a 
ingrés i que formaran part del finançament. S’han pres com a dades per a la realització d’aquest 
estudi simple econòmic, valors d’operacions similars realitzades per altres ajuntaments de la zona. 
 
Els canons inicials reverteixen en la pròpia construcció de l’edifici, i els canons mensuals es 
quantifiquen per equilibrar les despeses en manteniment i subministrament que van a càrrec del 
pressupost municipal al llarg del termini de la concessió. 
 
Centre assistencial 
 
El dret de superfície serà de 20 anys. En aquest cas, la cessió del dret de superfície es farà a títol 
gratuït.  
 
Es considera que el solar ha estat obtingut per cessió gratuïta, i que l’ajuntament no ha de 
costejar cap despesa del cost de construcció de l’edifici, per tant, col�labora en la prestació 
d’aquest servei públic aportant el solar de forma gratuïta, a canvi de què l’explotador posi a 
disposició de l’ajuntament un número determinat d’habitacions perquè puguin atendre 
necessitats que detectin els serveis socials de l’ajuntament.  
 
Al final del període de cessió, l’ajuntament obté un edifici construït que incorporarà al seu 
inventari de béns municipals.  
 
Mercat 
 
La durada de la concessió, tant de l’autoservei com dels establiments de producte fresc, serà de 
35 anys. El cànon per la concessió administrativa de l’autoservei s’estima en una aportació inicial 
de 500.000€ i aportacions mensuals de 2.000€.  
 
El cànon per la concessió administrativa del mercat tradicional, format per 40 establiments, 
s’estima en una aportació inicial de 10.000€ per cada establiment i aportacions mensuals de 50€ 
per establiment. 
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Taula 2.16 Resum ingressos per canons 
 

MERCAT

Autoservei

Canon inicial 500.000 €/primer any

Canon mensual 2.000 €/mes

Establiments 40 establiments

Canon inicial 10.000 €/primer any/establiment

Canon mensual 50 €/mes/establiment

TOTAL INGRESSOS ANUALS PER CANONS

Ingressos per canons inicials 900.000 €/primer any

Ingressos per canons mensuals 48.000 €/any

 
 
e) Subvencions d’altres administracions  
 
Cal tenir en compte per a la planificació de la construcció de l’equipament que els ajuts previstos 
per a la seva construcció es convoquen per cada administració en períodes de temps diferents, i 
generalment, es fan efectius contra certificacions d’obra executada. Per tant, l’ajuntament ha 
de poder avançar el pagament de les certificacions d’obra, aspecte que cal tenir en compte en 
la planificació de les fases de redacció de projecte i de construcció de l’edifici. Als efectes 
d’aquesta planificació, tindrem en compte els següents conceptes: 
 
Honoraris de redacció d’estudis, projectes i direcció de les obres. 
 
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) pot 
subvencionar íntegrament aquests conceptes a càrrec de la seva línia d’ajut corresponent a 
l’assistència tècnica. Per tant, el present estudi econòmic no tindrà cap cost assignat per aquests 
conceptes a càrrec de l’ajuntament. 
 
Construcció de l’equipament  
 
Tenint en compte que el cost de construcció del centre assistencial correrà a càrrec del 
beneficiari del dret de superfície, d’acord amb els criteris d’atorgament de cada una de les 
subvencions indicades en apartats anteriors, es pot considerar la següent destinació: 
 
 

Taula 2.17 Aportacions econòmiques de les diferents administracions 
 

€ € € € € €

MERCAT 1.484.488 € 1.300.000 € 88% 184.488 € 12%

APARCAMENT 1.610.000 € 800.000 € 50% 810.000 € 50%

C.INTERPRETACIÓ 1.394.986 € 800.000 € 57% 594.986 € 43%

LUDOTECA 1.394.986 € 1.394.986 € 100%

800.000 € 14% 1.394.986 € 24% 1.300.000 € 22% 800.000 € 14% 594.986 € 10% 994.488 € 17%

APORTACIÓ MÀXIMA                                                 
COST DE CONSTRUCCIÓ

INVERSIÓ TOTAL
FONS PROPIS

5.884.460 €
FEDER PUOSC

600.000

CAME - POV

AJUTS ALTRES ADMINISTRACIONS

FONS PROPIS

3.000.000

XBMQFEIL

IMPORT REAL APORTACIÓ

FEDER PUOSC XBMQ CAME - POV

1.000.000 1.300.000 800.000

FEIL

1.500.000
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No es preveuen ajuts d’altres administracions en concepte de mobiliari ni equipament de les 
instal�lacions. Per tant, s’haurà de tenir en compte un cost addicional per equipament del centre 
d’interpretació i de la ludoteca, que hauran d’anar a càrrec dels fons propis de l’ajuntament i 
que s’estima en 300.000 € i 150.000 € respectivament. Per tant, la inversió total de l’ajuntament per 
aquest complex multifuncional seria de 1.444.488 €.  
 
Tenint en compte en cànon inicial del mercat, tant de l’autoservei com dels establiments del 
mercat tradicional, aquest cost està cobert per l’import pels 2.300.000 € que es faran efectius un 
cop adjudicada la concessió del servei. 
 
f) Planificació de la inversió 
 
Per tal de garantir la disponibilitat de recursos econòmics en el moment de licitar les obres dels 
diferents equipaments, s’han de planificar les diferents etapes en el temps, tenint en compte els 
següents aspectes: 
 
- Tot i tractar-se d’un complex multifuncional, l’execució de les obres es pot realitzar de forma 

independent per cada edifici com fases d’un mateix projecte o com projectes independents. 
La redacció d’un avantprojecte conjunt establirà els condicionants per a l’execució puguin 
afectar a l’ordre de cada una d’elles. Per exemple, l’aparcament s’haurà de construir amb 
anterioritat a la ludoteca i al centre d’interpretació, que estan situats a sobre d’ell.  

 
- Les subvencions que van destinades a l’execució de cada un dels diferents edificis hauran de 

tenir en compte l’ordre que es prevegi per a la seva execució per tal de adequar-lo al termini 
de convocatòria i d’efectivitat de l’ajut. 

 
- La destinació de les diferents subvencions s’han determinat tenint en compte les limitacions 

de cada una d’elles. Es el cas del FEIL, que té com a requisit destinar l’ajut a finançar el 100% 
de l’obra. Això comporta la seva assignació al finançament d’un edifici d’un cost aproximat 
de 1.500.000 €, com és el cas de la ludoteca. Una altra limitació es la imposada pel PUOSC, 
que determina que el 5% de l’import de l’obra ha de ser aportat a càrrec dels fons propis de 
l’ajuntament. Aquest fet també s’ha tingut en compte, de manera que a l’execució de les 
obres del mercat, l’ajuntament aporta a càrrec de fons propis, un 12% del cost de l’obra, 
necessari per completar l’aportació màxima del PUOSC, que es destina íntegrament a 
aquesta obra. 

 
- S’ha previst l’ingrés de les diferents subvencions d’acord amb les bases d’actuació que les 

regeixen, on figura la forma de fer efectiva l’aportació econòmica, ja sigui en el moment de 
l’adjudicació de l’execució de les obres o contra certificació d’obra executada. 
Habitualment totes les subvencions fan efectiva la seva aportació en proporció a l’obra 
executada i certificada, excepte el FEIL que ho fa en el moment de l’adjudicació de l’obra.  

 
Tots aquests aspectes s’han aglutinat de forma coordinada en la següent planificació, que ens 
dona una idea dels terminis d’execució de l’obra. 
 
 
g) Temporització de l’actuació 
 
D’acord amb els períodes previstos de convocatòria dels diferents ajuts als quals es proposa 
acollir per a la construcció de l’equipament, i amb l’ordre lògic d’execució de l’obra per fases o 
per projectes independents, podem establir la següent planificació de l’actuació: 
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Figura 2.14 Planificació de l’actuació 
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h) Estudi econòmic  
 
Un estudi econòmic simple ens donarà una idea de la viabilitat en el finançament de la obra, 
tenint en compte les despeses originades per la construcció dels diferents edificis, l’aportació 
d’altres administracions mitjançant els diferents ajuts, i l’ingrés dels cànons corresponents de la 
concessió administrativa de l’autoservei i del mercat tradicional. 
 
 

Taula 2.18 Estudi econòmic simple. Ingressos. 
 

 
 

Taula 2.19 Estudi econòmic simple. Despeses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 2.20 Estudi econòmic simple. Compte de resultats 
 

INGRESSOS PER CANONS INGRESSOS PER SUBVENCIONS

Centre assistencial Centre assistencial
Dret de superficie 0 € 0 €

Ludoteca Ludoteca
Gestió directa 0 € FEIL 1.394.986 €

Mercat Mercat
Autoservei PUOSC 1.300.000 €
Canon inicial 500.000 €/primer any XBMQ 800.000 €
Canon mensual 2.000 €/mes
Establiments 40 establiments
Canon inicial 10.000 €/primer any/establiment
Canon mensual 50 €/mes/establiment

Centre Interpretació
Centre Interpretació CAME-POV 594.986 €
Gestió directa 0 € FEDER 800.000 €

COSTOS DE CONSTRUCCIÓ COSTOS D'EQUIPAMENT

0 € 0 €
Dret de superfície Dret de superfície

1.394.986 € 150.000 €

3.094.488 € 0 €
Concessió administrativa

1.394.986 € 300.000 €

Centre assistencial

Ludoteca

Mercat

Centre Interpretació

Centre assistencial

Ludoteca

Mercat

Centre Interpretació

SENSE APLICAR                          
INGRESSOS PER CANONS LUDOTECA MERCAT

CENTRE 
INTERPRETACIÓ TOTAL

Ingressos subvencions 1.394.986 2.100.000 1.394.986 4.889.972
Costos construcció -1.394.986 -3.094.488 -1.394.986 -5.884.460 
Costos equipament -150.000 0 -300.000 -450.000 
Cost total a càrrec de fons propis -150.000 -994.488 -300.000 -1.444.488 

APLICANT INGRESSOS                       
PER CANONS LUDOTECA MERCAT

CENTRE 
INTERPRETACIÓ TOTAL

Ingressos per canons inicials 0 900.000 0 900.000
Ingressos subvencions 1.394.986 2.100.000 1.394.986 4.889.972
Costos construcció -1.394.986 -3.094.488 -1.394.986 -5.884.460 
Costos equipament -150.000 0 -300.000 -450.000 
Cost total a càrrec de fons propis -150.000 -94.488 -300.000 -544.488 
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Taula 2.21 Estudi econòmic simple. Cash-Flow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CASH FLOW PREVI 2013 2014

INGRESSOS PER CANONS INICIALS
Centre assistencial
Ludoteca
Mercat - autoservei 500.000
Mercat - tradicional 400.000

INGRESSOS PER SUBVENCIONS
Ludoteca 1.394.986
Mercat 1.233.333 866.667
Centre Interpretació 994.986 400.000

DESPESES CONSTRUCCIÓ
Ludoteca 697.493 697.493
Mercat 2.062.992 1.031.496
Centre Interpretació 697.493 697.493

DESPESES EQUIPAMENT
Ludoteca 150.000
Centre Interpretació 300.000

CASH FLOW                              
(INGRESOS - DESPESES) 165.327 -709.815 
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APARTAT 2.4 CONCLUSIONS DE LA PLANIFICACIÓ DE L’EQUIPAMENT 
 
Els estudis previs efectuats han determinat quines són les mancances actuals en equipaments 
públics al municipi de Cervelló, tant des del punt de vista dels propis usuaris - a través de les 
enquestes realitzades - com des del punt de vista de l’equip de govern municipal - a través del 
seu programa d’actuació municipal - com des de l’anàlisi d’una eina objectiva com és l’estudi 
de mobilitat en vehicle privat, del qual es desprenen quines activitats realitzen els habitants de 
Cervelló fora del seu municipi, que no poden efectuar a Cervelló per no disposar d’equipaments 
similars.  
 
Les mancances detectades son les següents: 
 

� Necessitat de centres d’activitat lúdica familiar  

� Necessitat de centre comercial vinculat a aparcament  

� Necessitat de centre d’activitat social per a gent gran 

� Necessitat d’activitats educatives extraescolars 

� Voluntat municipal de potenciar el patrimoni natural i arquitectònic del municipi 

 
S’han tingut en compte aspectes relacionats amb la posició del solar respecte a la trama urbana 
i als principals accessos a la xarxa viaria general, així com els usos existents al seu entorn 
immediat, ja que comporten una sèrie de condicionants per a la planificació del futur 
equipament: 
 
- la situació allunyada del nucli urbà comporta una desvinculació física de l’actual centre 

d’activitats i serveis del municipi. Per tant, el nou equipament haurà de generar per si mateix 
un punt d’activitat social per atraure a la població. 

 
- La seva inserció en un entorn on conflueixen diversitat d’usos, com són el residencial, 

industrial, oficines i comercial, dona una bona flexibilitat alhora de assignar l’ús. 
 
- la posició pròxima a la xarxa viària general, amb bons accessos des de la autovia B-24 i la N-

340, atorga al solar un valor afegit per atraure usuaris d’altres poblacions pròximes. 
 
- la carretera N-340 des de la qual s’accedeix al solar, compta diàriament amb un important 

trànsit de vehicles, de manera que el futur equipament compta amb un nombrós potencial 
d’usuaris sense la necessitat de generar nous recorreguts.  

 
Desestimant l’ús educatiu, que no és admès per les normes urbanístiques d’aplicació, i 
desestimant  la opció d’implantar un equipament esportiu, ja que l’oferta dins el municipi és 
suficientment àmplia, s’han realitzat els estudis de mercat corresponents i es considera que els 
usos que es podrien implantar en aquest solar són els següents: 
 

� Un mercat municipal vinculat a una gran superfície amb aparcament 

� Una ludoteca infantil 

� Un centre de dia vinculat a una residència assistida 

� Un centre d’interpretació del patrimoni natural i arquitectònic   

 
D’acord amb els estudis de mercat realitzats, les dimensions d’aquests quatre equipaments són 
petites en relació al potencial d’edificabilitat del solar. Dels 12.000 m2 de sostre màxim edificable, 
el mercat municipal assoliria 2.000 m2, la residència assistida i centre de dia 1.500 m2, la ludoteca 
1.200 m2 i el centre d’interpretació, també 1.200 m2. Aquestes dimensions responen al potencial 
d’usuaris de les àrees d’influència que es determinen en cada cas. Equipaments de dimensions 
superiors a les indicades comportarien un desajust entre la oferta i la demanda que anirien en 
contra de la viabilitat de l’actuació.  
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En l’actualitat, existeix al municipi una important manca de solars amb la qualificació urbanística 
necessària i amb característiques de centralitat, superfície i titularitat pública adequades per a la 
implantació de nous equipaments. Aquest aspecte porta a intentar exhaurir al màxim la 
potencialitat d’aquest solar, que té un important índex d’edificabilitat i una ubicació privilegiada 
a nivell de comunicacions amb els eixos viaris metropolitans.  
 
Per aquest motiu, es proposa la implantació d’un centre d’activitats multifuncional que aglutini 
tots els usos considerats, ja que són compatibles entre ells. Aquest equipament, vinculat als serveis 
actualment existents en el Parc Empresarial de Cervelló, i als que es poden implantar en un futur a 
les Caves Raïmat - que podrien ser d’un ús comercial, hoteler o d’oficines –poden generar en 
conjunt un important nucli d’atracció de la població. L’aglutinació d’usos públics vinculats a 
activitats econòmiques i a un eix viari amb un elevat nombre d’usuaris són factors que beneficien 
la viabilitat de l’actuació. 
 
En l’àmbit econòmic, la limitació de recursos municipals no permet abordar la construcció d’un 
edifici municipal de les dimensions potencials d’aquest solar ni de les que corresponen als quatre 
usos estudiats.  
 
Per tal de fer viable l’actuació, es proposa destinar al finançament d’aquest equipament 
multifuncional, la totalitat dels ajuts d’altres administracions que es convoquen periòdicament, de 
manera que la inversió municipal es veu reduïda d’una forma considerable. Dels 8.000.000 
d’euros que es calcula que seria el cost de construcció de l’equipament, poden anar a càrrec 
d’altres administracions un total aproximat de 5.200.000 d’euros destinant tots els recursos 
econòmics que es preveu ingressar en quatre anys derivats de subvencions destinades al 
finançament d’obra publica.  
 
Tot i així, la capacitat inversora de l’ajuntament és inferior, per la qual cosa s’han de plantejar 
alternatives que alliberin a l’administració local d’efectuar la inversió en el cost de construcció. 
Aquestes alternatives són la cessió del dret de superfície a un tercer i la concessió administrativa 
del servei, de manera que sigui la empresa explotadora qui faci la inversió en la construcció. 
L’ajuntament disposaria de l’edifici construït un cop exhaurit el termini de l’explotació. 
  
Després d’una anàlisi de les opcions de gestió més convenients en cada cas, es proposen les 
següents: 
 

- Mercat ............................................................................... Concessió administrativa  
- Aparcament .........................................................................................Gestió directa 
- Centre d’Interpretació ......................................................................Gestió directa 
- Ludoteca ...............................................................................................Gestió directa 
- Centre assistencial ....................................................................... Dret de superfície 

 
Mitjançant les formes de gestió indirecta del servei públic, es redueix el cost de construcció total 
de l’edifici en 2.500.000 €, que passen a ser a càrrec dels diferents gestors dels serveis. Un cop 
garantit que el cost de l’edifici pot ser assumible per l’ajuntament, s’ha programat l’execució de 
les obres en el temps per tal que l’esquema de temporització serveixi com a full de ruta per 
programar la redacció dels projectes, la contractació de les obres, sol�licitud dels ajuts, etc.  
 
Amb aquesta programació es garanteix una planificació coordinada que inclou la previsió 
d’execució en el temps de les diferents fases que es proposen, l’ajust d’aquestes fases a la 
convocatòria dels ajuts d’altres administracions i la disponibilitat de recursos econòmics per a la 
contractació de les obres mitjançant l’obtenció dels ingressos per cànons dels serveis que es 
donen en concessió administrativa. Tot això, garantint els terminis necessaris establerts per la 
normativa d’aplicació en relació als procediments administratius que cal efectuar per tal de 
garantir la pública concurrència en els processos de contractació i concessió que es preveuen, 
així com els períodes d’informació pública establerts en cada cas. 
 
En resum, l’operació plantejada en els termes descrits en aquest estudi, resulta viable a nivell 
econòmic, determinant una utilització eficient dels fons públics, s’ajusta als condicionants 
urbanístics i jurídics del solar, i respon a les necessitats de la població, garantint la participació dels 
ciutadans en els processos de projecció i execució de les obres. 
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CAPÍTOL 3. DESENVOLUPAMENT DEL COMPLEX ASSISTENCIAL 
 
APARTAT 3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Al llarg del present estudi s’han concretat els trets característics d’una obra pública, que està 
regida per una sèrie de mecanismes de caire administratiu i jurídics que impliquen una diferent 
programació i planificació de l’actuació respecte a la promoció privada, una garantia de 
participació dels ciutadans en els processos de projecció, i la vetlla per la utilització eficient dels 
fons públics.  
 
El present capítol té per objecte desenvolupar l’estudi econòmic del centre assistencial, amb 
l’objectiu d’observar la repercussió que té pel gestor del servei, la implantació d’un equipament 
d’aquestes característiques en un sòl públic respecte al sòl privat. 
 
A aquests efectes, s’ha elaborat un estudi de viabilitat propi d’aquest centre assistencial format 
en primer lloc per una memòria social que estableix els objectius de l’equipament, defineix els 
usos i el programa de l’edifici d’acord amb les activitats programades, i a continuació un pla de 
viabilitat, amb l’estudi econòmic de la inversió inicial i el pla de viabilitat. 
  
 
APARTAT 3.2 MEMÒRIA SOCIAL EQUIPAMENT  
 
3.2.1 Presentació de l’equipament 
  
a) Objectius generals de l’equipament 
 
Amb l’aprovació de la nova Llei de Promoció de l’Autonomia Personal referida a les persones en 
situació de dependència, apareixen nous requeriments de recursos, que generen una oferta 
diferenciada i ampliada, que superi l’oferta actual, en tant que, aquesta oferta no ha de 
respondre a plantejaments quantitatius (per exemple, l’edat) sinó a plantejaments qualitatius per 
a una atenció social i sanitària el més completa possible.  
 
A més, en iniciar-se una etapa, en la qual adquireix una enorme importància l’entorn, en tant que 
com a tal pot intervenir com a element preventiu, que faciliti i estimuli, aquest s’ha de configurar 
en funció d’una diversificació molt ampla en recursos, en els quals l’accessibilitat i la idoneïtat 
permetin, assumir tot el procés assistencial i/o l’itinerari personal de les persones que ho necessitin.  
 
És en aquest context, es proposa generar un nou recurs que aporti elements preventius i de 
normalització en referència a la qualitat de vida de les persones, i que complementi els circuits de 
recursos ja existents.  
 
Amb aquests objectius, i per aconseguir el màxim impacte social positiu, es proposa un escenari 
únic i global, integrador dels diferents recursos, de les diferents necessitats de les persones i de la 
normativa vigent.  
 
b) Objectius específics de l’equipament  
 
- Dotar a les persones grans i/o persones en situació de dependència d’un allotjament, que 

esdevingui el seu domicili i habitual, adequat i practicable d’acord amb la normativa vigent 
de barreres arquitectòniques. 

 
- Possibilitar la permanència d’aquestes persones en un entorn comunitari que s’assembli el 

més possible al seu entorn anterior, sempre que sigui positiu.  
 
- Millorar la qualitat de vida d’aquestes persones a través de la prestació de diversos 

programes d’intervenció.  
 
- Fomentar el manteniment de l’autonomia de les persones usuàries, prestant una atenció 

adequada a les seves necessitats.  
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- Afavorir la màxima independència personal amb un suport personalitzat i adaptat a cada 

necessitat.  
 
- Afavorir el manteniment de relacions socials i de convivència i la integració social d’aquestes 

persones, evitant i retardant situacions d’aïllament.  
 
- Prevenir i retardar el deteriorament progressiu d’aquestes persones, realitzant una intervenció i 

un seguiment continuats.  
 
- Donar suport personal i de manteniment de les activitats de la vida diària.  
 
- Donar suport especialitzat social assistencial i sanitari a la gent gran i en els diferents graus i 

nivells de dependència de les persones.  
 
 
c) Descripció de l’escenari proposat 
 
El tipus de l’equipament plantejat és una residència geriàtrica assistida amb places de residència 
especialitzada i complementada amb un centre de dia, i es justifica d’acord amb:  
 
- Els objectius generals plantejats. 
  
- Els objectius específics fixats.  
 
- L’estudi previ de les diferents necessitats de la població de Cervelló i de l’àrea geogràfica 

d’influència.  
 
- La manca d’un tipus de recurs amb diferents serveis diversificats i adaptats a les necessitats 

de cada persona i sota la mateixa direcció científica.  
 
- Les preferències personals de les persones destinatàries dels serveis, l’ordre de relació de les 

quals és:  
 

1. Permanència en el domicili propi.  
 
2. Llar residència, quan no és possible la permanència al domicili de l’usuari o la persona, 
de forma voluntària, vol utilitzar aquest servei independentment del seu grau i nivell de 
dependència.  
 
3. Residència assistida i/o especialitzada, durant el procés de dependència severa amb 
requeriments d’atenció especialitzada. Es tracta d’un recurs flexible i adaptat a les 
persones que requereixen de suport i d’un sistema accessible amb un disseny facilitador 
de la vida diària, que és impossible d’obtenir en el seu domicili habitual i adaptable als 
diferents graus i/o nivells de dependència.  

 
Aquesta tipologia es concreta en un equipament basat en serveis comuns amb gestió 
centralitzada. 
 
Totes les habitacions de l’equipament s’ajusten a les determinacions de la Llei 20/1991 i el Decret 
135/1995 i per tant:  
 
- La superfície màxima dels espais dormitoris serà de 30 m2 útils.  
 
- Els espais dormitoris no es podran subdividir en altres sales o habitacions, ni agrupar-se amb 

altres estàncies constituint elements independents de la resta del centre.  
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Per tot això, es planteja un recurs residencial per a la gent gran i en situació de dependència, 
servei de Llar residència, amb un petit percentatge d’habitacions que tenen com a objectiu 
proporcionar una vida tan autònoma com sigui possible a les persones amb un grau i/o nivell 
mínim de dependència, retardant al màxim l’ingrés en un equipament o recurs assistencial assistit.  
 
A més a més, la proposta inclou un nombre de places de residència assistida ja que, malgrat les 
superfícies requerides per a equipaments especialitzats i zones de tractament, es considera 
necessari disposar d’un nombre de places amb atenció sanitària dins el mateix centre per a 
atendre a persones amb la malaltia d’Alzheimer, Parkinson i altres malalties neuro degeneratives 
en etapes avançades.  
 
És d’una importància capital per a garantir la qualitat del servei, no canviar de lloc a la gent gran 
i això s’aconsegueix disposant de places especialitzades dins el mateix equipament per no 
moure’ls d’ubicació. En cap cas s’equipararà aquest servei amb l’atenció estrictament sanitària.  
 
D’altra banda, l’escenari es complementa amb un Centre de Dia amb un nombre de places que 
pugui cobrir les necessitats de la població de Cervelló i rodalies, amb un Call Center i noves 
tecnologies, per a proporcionar serveis telefònics i/o a domicili a la gent gran de la població.  
 
L’ocupació en planta soterrani (sota rasant) serà del 100% i es destinarà principalment a zones 
comuns com magatzems, cambres, instal�lacions del personal del centre, sala multifuncional i 
audiovisuals i altres serveis puntuals, sense que la superfície destinada no superi el 40% dels sostre 
destinat a usos comunitaris.  
 
Aquesta planta garantirà en tot cas el nombre mínim de places d’aparcament, especialment 
servei d’ambulàncies, transport adaptat, serveis mèdics i personal.  
 
La planta baixa de l’equipament, es destinarà a una zona a serveis comuns i al Centre Dia. Les 
habitacions pels usuaris estaran situades a les plantes primera i segona.  
 
 
d) Síntesi de l’equipament plantejat 
 
Es planteja una àrea d’actuació i atenció a la gent gran global, integral i personalitzada a cada 
necessitat amb:  
 
- Serveis de Centre de Dia.  
 
- Serveis de Llar residència amb habitacions específiques per a persones amb un baix nivell de 

dependència, amb una superfície no superior a 30 m2, sense possibilitat de segregar-les o 
independitzar-les i sense accés independent, no ocupant una part diferenciada de l’edifici i 
ajustades als mateixos estàndards que la resta.  

 
- Serveis de Residència Assistida amb places de residència especialitzada per a malalties neuro 

degeneratives, tipus Alzheimer, Parkinson, etc.  
 
De forma complementària i en funció de les necessitats de la població, es contempla incorporar: 
servei d’acolliment residencial d’urgència; serveis de transport adaptat; serveis de llar residència 
temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental; 
servei de club social.  
 
L’Ajuntament de Cervelló disposarà d’una reserva de tres habitacions de dos llits com a mínim 
cadascuna pels habitants de Cervelló empadronats amb cinc anys d’antiguitat i d’acord als 
preus aprovats per la Generalitat de Catalunya anualment, i en les mateixes condicions que la 
resta d’usuaris.  
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3.2.2 Requeriments normatius aplicables a l’equipament 
  
a) Àmbit social i assistencial 
 
El programa de l’equipament es planteja com una llar residència assistida (amb places de 
residència especialitzada) amb un centre de dia.  
 
Per tant i en primer lloc, l’àrea d’actuació és l’atenció a la gent gran, però no amb caràcter 
excloent ja que també incorpora un col�lectiu de persones en situació de dependència, sense 
considerar la seva edat.  
 
Els serveis i establiments dedicats a l’atenció de la tercera edat es classifiquen pel departament 
de Benestar Social (DOGC: 2237 de 31-7-1996) de la manera següent:  
 
- Acollida diürna (DOGC 2.3.1): Serveis de centre de dia per a gent gran  
- Acollida residencial - Servei de llar residència (DOGC 2.3.2 a): Residències 
 -Servei de residència assistida (DOGC 2.3.2 b)  
 
D’acord amb Llei 12/2007, d’onze d’octubre de serveis socials, Annex Catàleg de serveis 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC: 4990 de 18-
10-2007), i al Decret 151/2008, de 19 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-
2009. 
 
Servei de llar residència  
 
Definició: Serveis d’acollida residencial de caràcter permanent o temporal per a persones gran 
que vulguin ingressar.  
 
Objectius: Facilitar un entorn que substitueixi la llar.  
 
Funcions: Allotjament, manutenció, acollida i convivència, suport personal.  
 
Destinataris: Persones gran amb una grau d’autonomia suficient per a les activitats de la vida 
diària, que requereixin un determinat nivell d’organització i suport personal.  
 
Personal: Han de disposar d’un responsable del servei i de personal suficient per a la prestació 
adequada de les funcions d’allotjament i manutenció, de forma que asseguri la presència 
permanent i continuada de personal durant les 24 hores.  
 
Serveis de residència assistida  
 
Definició: Servei d’acollida residencial, amb caràcter permanent o temporal i d’assistència 
integral a les activitats de la vida diària, per a persones grans amb dependències. Inclou malaltia 
d’Alzheimer, Parkinson i altres malalties neuro degeneratives en etapes avançades.  
 
Objectius: Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats 
d’assistència, afavorir la recuperació o manteniment del màxim grau d’autonomia personal i  
social.  
 
Funcions: Allotjament, manutenció, acollida i convivència, atenció personal a les activitats de la 
vida diària, hàbits d’autonomia, dinamització sociocultural, bugaderia i repàs de la roba, higiene 
personal, suport social, atenció familiar destinada a afavorir les relacions de la família de l’usuari i 
el seu entorn, garantir l’assistència sanitària. 
 
Destinataris: Persones gran que no tenen un grau d’autonomia suficient per a realitzar les 
activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió i que les seves 
circumstàncies socio familiar requereixen la substitució de la llar.  
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Personal: Disposar del personal tècnic i d’atenció directa suficient per a donar resposta a les 
necessitats de persones ateses.  
 
Centre de dia per a gent gran  
 
Definició: Són serveis d’acollida diürna i d’assistència a les activitats de la vida diària per a 
persones grans amb dependències, les quals es poden prestar en un establiment específic, o bé 
com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d’activitat 
diürnes d’una residència.  
 
Objectius: Facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les necessitats 
d’assistència, afavorir la recuperació i manteniment del màxim grau i autonomia personal i social, 
mantenir l’acceptació de la persona amb minusvalideses en el seu entorn socio familiar, 
proporcionar suport a les famílies que tenen cura dels seus familiars grans.  
 
Funcions: Acollida i convivència, manutenció, atenció personal en les activitats de la vida diària, 
readaptació funcional i social, dinamització sociocultural, suport familiar, garantir el seguiment i la 
prevenció de les alteracions de la salut. 
  
Funcions opcionals: Perruqueria, bugaderia, podologia, transport, atenció els caps de setmana i 
festius, en cas de necessitat. 
 
Destinataris: Persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en el 
desenvolupament de les activitat de la vida diària i que veuen completada la seva atenció a 
l’entorn social i familiar.  
 
Personal: Han de disposar d’un responsable de serveis i de personal suficient per a la prestació 
adequada de les funcions establertes.  
 
 
b) Àmbit urbanístic 
 
Atès que la normativa de Benestar Social sobre residències geriàtriques afecta el règim 
d’atorgament d’aquest ús amb independència de la qualificació del sòl i sobretot del règim 
jurídic de sistema, aquesta normativa urbanística pretén normalitzar les característiques de les 
residències que són assimilables a l’ús assistencial i per tant tenen cabuda en sòls qualificats de 
sistema d’equipaments.  
 
Aquest ús d’equipament es defineix com aquell centre sanitari assistencial destinat a la gent gran 
on s’admet la residència continuada en un règim d’atenció mèdica i dotacional.  
 
Definició d’usos segons activitat  
 
Espais dormitori: correspon als espais específics per a aquest fi, consten de 1 bany adaptat per 
cada dues persones i el dormitori pròpiament dit.  
 
Espais comunitaris: correspon als espais de servei, convivència, activitats i assistencials destinats als 
usuaris del centre. En concret, serien els següents:  
 

- Espais d’activitats i convivència: espais d’ús comunitari destinats a l’esbarjo i la relació 
amb els altres usuaris (estar, menjador, activitats, lúdiques)  
 
- Espais de serveis i tècnics: són els destinats a les activitats del personal del centre dirigides 
als usuaris (cuina, bugaderia, administració...) i els destinats a instal�lacions, cambres i 
magatzems.  
 
- Espai assistencial: és el destinat a l’ús sanitari dirigit als usuaris per al control, la cura, 
consulta i rehabilitació.  
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Paràmetres segons activitats  
 
Espais dormitori: La superfície mínima complirà les determinacions de la llei 20/1991 i el decret 
135/95. No podran subdividir-se amb altres sales o habitacions, ni agrupar-se amb altres estàncies 
constituint elements independents de la resta del centre. La superfície màxima serà de 30 m2.  
 
Espais comunitaris: Els espais comunitaris representen un 50% de la superfície total. Aquest  
sostre s’ordenarà dins el volum edificable amb les condicions següents:  
 

1. Per planta destinada a espais dormitoris, es garantirà una superfície mínima del 15% del 
total de la planta amb usos que garanteixin el control d’accés, el bany geriàtric, sala 
d’estar i altres similars. En aquest còmput no es pot incloure els passadissos de distribució i 
les escales pròpies de l’organització de l’edifici. 
  
2. En planta soterrani només s’admetran usos que siguin admissibles pel PGO vigent. En 
qualsevol cas no s’admetran usos d’espais d’activitats i convivència. Sempre i quan la 
superfície destinada no sigui superior al 40% del sostre destinat a usos comunitaris. En 
aquest còmput no s’inclou la reserva d’aparcament.  

 
Circulació i accessibilitat interior i exterior 
 
D’acord amb normativa vigent, entre d’altres, el Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya i l’annex 2 de l’Ordre de 15 de juliol de 1987 i tal i com es detallarà al Projecte 
Arquitectònic es garanteix l’eliminació de les barreres arquitectòniques, la lliure circulació amb 
itineraris totalment adaptats que garanteixen tant l’accessibilitat interior a cada edifici com 
l’accessibilitat exterior des del carrer i entre les dues edificacions del conjunt assistencial.  
 
Així doncs, s’ajustaran a la normativa vigent: passadissos, paviment, portes, graons, ascensors, 
senyalitzacions, rampes i escales.  
 
Al conjunt assistencial, totes les cambres de bany seran practicables. Cada habitació i cada 
apartament disposarà d’una cambra de bany adaptada i les cambres de bany d’ús comú de 
cada planta també seran adaptades. Tots els dormitoris de la residència són adaptats així com 
les estances de les zones comuns.  
 
Es garanteix la comunicació, circulació i accessibilitat amb itineraris adaptats entre els diferents 
edificis i zones.  
 
Règim de gestió i titularitat  
 
Aquests centres assistits estaran basats en serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat 
indivisible. Per tant resten prohibits règims de propietat horitzontal i/o similars que tendeixin a una 
gestió i títols de propietat que fragmentin la unitat gestora del centre.  
 
 
3.2.3 DEFINICIÓ D’USOS DE L’EQUIPAMENT SEGONS ACTIVITAT 

 
a) Destinataris de l’equipament. 
  
La promoció de l’autonomia personal i la disponibilitat d’un entorn accessible i estimulador són els 
dos eixos bàsics que juntament amb l’atenció a les persones en situacions de dependència 
emmarca la nova Llei aprovada l’any 2007.  
 
Basant-nos en el marc i l’enfocament de la nova “Llei de promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció de les persones en situació de dependència”, proposem realitzar un recurs polivalent 
que permeti actuar:  
 
1) Assistencialment, mitjançant la construcció d’un servei de Centre Residencial (Llar residència i 
Residència Assistida).  
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2) Donant suport complementari mitjançant un Centre de Dia i un “Call Center”, que dotat de 
noves tecnologies, pugui assumir la demanda d’aquelles persones i/o familiars que romanguin als 
seus domicilis.  
 
Hem de considerar que les situacions de dependència confereixen una major heterogeneïtat a la 
demanda així com, una ampliació del nombre de persones que en algun moment de la seva 
vida temporal o definitivament puguin precisar d’algun tipus d’orientació, suport, serveis i 
assistència. Les Noves Tecnologies permeten dotar-se de sistemes efectius i moderns d’atenció, 
capaços d’assumir de forma àgil i accessible les demandes.  
 
Donat que el repte de la qualitat assistencial consisteix en mantenir el màxim temps possible amb 
garanties a les persones a la seva llar i només quan aquest no acompleixi els requisits que es 
precisen pot estar indicat el trasllat de la persona a la residència, l’oferta ha d’ésser elaborada 
per assumir aquest supòsit. A la vegada, el centre de dia pot actuar com a mecanisme 
d’estimulació de capacitats d’entreteniment, de suport i de contenció.  
 
Per això, proposem un model d’atenció integral que permeti assumir una atenció per processos 
personalitzats per a cada persona i en conseqüència aquesta es trobi cuidada en qualsevol dels 
trams de dependència que es generi, tant si es precisa d’una atenció simplificada o complexa, 
de baixa o alta intensitat, de duració variable, etc.  
 
Una aproximació per a la distribució estructural consistiria en una planta baixa i planta primera en 
la que s’ubica el “Centre de dia” d’accessibilitat fàcil i àgil i amb objectius funcionals 
d’estimulació i rehabilitació de capacitats i el Call Center, entès com el centre temàtic de la 
informació, avaluador i preceptor, complementats per les zones comuns de l’equipament 
proposat. Els espais dormitoris del recurs residencial es distribuirien entre les dues plantes superiors 
en funció del grau de dependència dels residents per completar el ventall de possibilitats 
d’atenció i assistència de les persones.  
 
La definició de Model Assistencial global per a la dependència es configurarà a partir d’un estudi 
més exhaustiu en el què quedaran reflectides les necessitats identificades a partir dels supòsits 
que marca la Llei abans citada i aquells que el consistori vulgui assumir.  
 
El disseny de la logística per donar les respostes idònies als usuaris del complex al moment idoni, 
tindrà com Centre de referència el “Call Center” i els mitjans s’instrumentalitzaran mitjançant les 
noves tecnologies d’última generació.  
 
Així doncs, a partir d’aquest recurs, Cervelló pot disposar d’un model d’atenció basat en un 
sistema integral d’atenció, identificat amb el perfil de necessitats dels seus ciutadans, consensuat 
amb Serveis Socials de l’Ajuntament i gestionat sota criteris avançats d’eficàcia i eficiència 
facilitadors de satisfacció personal i del sentit de pertinença, reforçarà la identitat de poble, de 
cohesió social i de participació a partir dels serveis oferts.  
 
D’acord amb els diferents graus de dependència fixats a la mateixa Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
dependència (art. 26) i en funció dels diferents grans blocs de serveis oferts, els principals 
destinataris són:  
 
Centre de dia:  
 
Persones grans, que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les 
activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social 
familiar, promovent la permanència al seu entorn habitual.  
 
Persones amb disminucions que per causa del seu alt grau d’afectació necessiten atenció i suport 
per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa 
general del sistema.  
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Llar residència i residència assistida i especialitzada:  
 
Persones amb disminució i/o persones grans, així com el seu cònjuge o parella i persones que en 
depenguin amb la condició legal de disminuït, que necessiten allotjament i també necessiten, de 
forma permanent o temporal, supervisió i/o ajuda per a les activitats de la vida diària però siguin 
capaços de participar mínimament en el manteniment i cura de la llar.  
 
Persones grans i/o amb disminució amb un grau d’autonomia suficient per les activitats de la vida 
diària, que requereixen determinat nivell d’organització i suport personal.  
 
Persones amb greus disminucions, que per causa del seu alt grau d’afectació necessiten atenció i 
suport per a les activitats de la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització 
geogràfica no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable el seu ingrés temporal o 
permanent en un centre d’aquestes característiques.  
 
Persones grans i/o persones disminuïdes que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar 
les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió i que les seves 
circumstàncies socials requereixin la substitució de la llar.  
 
Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.  
 
Call center:  
 
Gent gran i/o en situació de dependència usuaris del complex i altres que en un moment donat 
necessiti ajut socio sanitari assistencial i serveis atenció primària. 
 
Usuaris dels serveis de centre de dia i de residència en les seves diferents modalitats amb temes 
vinculats a l’atenció social, sanitària, assistencial.  
 
 
b) Centre residencial per a gent gran i dependents  
 
Dins la Residència, sense considerar la modalitat i d’acord amb la normativa vigent, es 
distingeixen els següents usos segons activitat:  
 
Espais dormitoris: Totes les habitacions de la Residència disposaran d’un mobiliari bàsic que ha 
d’ésser FUNCIONAL, CONFORTABLE I ESTÈTIC: llits amplis, còmodes i articulats, tauletes de nit, 
armaris, cadires, etc, però després s’haurà d’adaptar cada habitació a les diferents situacions i 
necessitats dels residents usuaris. 
  
Totes les habitacions tindran una capacitat per a dues persones i segons marca normativa, totes 
les habitacions disposaran de bany geriàtric.  
 
La superfície mínima complirà les determinacions de la llei 20/1991 i el decret 135/95 No podran 
subdividir-se amb altres sales o habitacions, ni agrupar-se amb altres estances constituint elements 
independents de la resta del centre. La superfície màxima serà de 30 m2.  
 
Espais comunitaris: Els espais comunitaris representaran un 50% de la superfície total. Per planta 
destinada a espais dormitoris, es garantirà una superfície mínima del 15% del total de la planta 
amb usos que garanteixin el control d’accés, el bany geriàtric, sala d’estar i altres similars. En 
aquest còmput no s’inclouen els passadissos de distribució i les escales pròpies de l’organització 
de l’edifici. A la planta soterrani es reserven espais d’usos comunitaris no superior al 40% del sostre 
destinat a usos comunitaris. En aquest còmput no s’inclou la reserva d’aparcament.  
 
Destinats a tots els usuaris del centre, es distingiran tres usos generals i diferenciats dels espais 
comunitaris:  
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- Espais d’activitats i convivència: Espais d’ús comunitari, d’ús compartit, destinats a 
l’esbarjo i la relació amb altres usuaris. Entre aquest espais s’inclouen les sales de TV, de 
jocs, d’Internet, música, visites, menjador, gimnàs, etc.  

 
- Espais de serveis i tècnics: Són els espais destinats a les activitats del personal del centre 

dirigides als usuaris, on l’accés acostuma a estar restringit als treballadors i personal tècnic, 
de manteniment, etc. Inclouria zona de cuina, bugaderia, administració, magatzems i 
cambres, control tècnic, comunicacions, domòtica, instal�lacions, etc. 

 
- Espai assistencial: Destinat a l’ús sanitari pròpiament dit dirigit als usuaris per al control, la 

cura, la consulta i la rehabilitació. Inclouria totes les dependències de consulta metges, 
infermeria, sales de cures, rehabilitació.  

 
Aplicant normativa vigent i els usos vigents segons l’activitat i d’acord amb el projecte 
arquitectònic desenvolupat, l’equipament es distribuiria de la següent manera:  
 

- Superfície del solar ..................................................2.090 m2  
- Sostre Edificable.......................................................2.508 m2  
- Sostre Sobre Rasant.................................................1.755 m2  
- Sostre Sota Rasant ......................................................585 m2  

  
 
L’activitat del CENTRE RESIDENCIAL distingirà entre tres modalitats bàsiques d’atenció:  
 

Modalitat llar residència 
 
Ofereix serveis d’acolliment residencial, substitutiu de llar, de caràcter permanent o temporal 
per a la gent gran i/o persones en situació de dependència lleugera que vulguin ingressar-hi i 
que pel seu estat físic, psicològic i/o social necessitin d’aquests serveis primaris i evolutius.  
 

� Serveis Primaris:  - Allotjament  
 - Manutenció  
 - Acollida i convivència  
 - Suport personal i social  

� Serveis Secundaris:  - Hàbits d’autonomia  
 - Dinamització sociocultural  
 - Bugaderia i repàs de roba  

 - Atenció familiar destinada a afavorir les relacions 
de la família de l’usuari i el seu entorn  

 - Assistència sanitària  
 - Rehabilitació i habilitació  
Modalitat Residència Assistida  

 
Ofereix serveis d’acolliment residencial, substitutòria de la llar, amb caràcter permanent o 
temporal i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb 
dependències. Vol afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia 
personal i social.  
 

� Serveis:  - Allotjament  
 - Manutenció  
 - Acollida i convivència  
 - Atenció personal a les activitats de la vida diària  
 - Hàbits d’autonomia  
 - Dinamització sociocultural  
 - Bugaderia i repàs de la roba  
 - Higiene personal  
 - Suport social i psicològic  

- Atenció familiar destinada a afavorir les relacions de la família 
de l’usuari i el seu entorn  
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 - Assistència sanitària  
 - Rehabilitació i habilitació  

 
Modalitat Residència especialitzada  

 
Ofereix serveis d’acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, que tenen una 
funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb disminució amb un alt grau 
d’afectació, malalties terminals i casos assimilables.  
 
Pretenen atendre el resident/usuari de forma integral per tal de garantir una bona qualitat de 
vida i garantir l’assistència mèdica i sanitària especialitzada.  

 
� Serveis:  - Allotjament  

- Manutenció  
- Acollida i convivència  
- Atenció personal a les activitats de la vida diària  
- Higiene personal  
- Descans i lleure  
- Assistència mèdica i sanitària  
- Rehabilitació i/o habilitació  
- Suport psicològic i social  
- Hàbits d’autonomia  
- Dinamització sociocultural  
- Bugaderia i repàs de la roba  
- Atenció familiar destinada a afavorir les relacions de la família 

de l’usuari i el seu entorn  
- Relacions interpersonals i integració social  
 

Dins el complex existirà un servei global i integral de valoració i orientació especialitzada que 
haurà d’emetre els dictàmens tècnics i facultatius de les circumstàncies físiques, mentals i socials 
de les persones a efectes d’analitzar l’adaptació dels serveis a les necessitats canviants dels 
usuaris, extensible al Centre de Dia, que oferirà el servei de valorar l’estat físic, psicològic i social 
de cada usuari resident d’acord amb el que fixa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, fent un seguiment 
integral de l’evolució física, psicològica i social de cada usuari resident per valorar la idoneïtat 
d’una persona respecte a la demanda/oferta d’equipament i dels serveis.  
 
En el cas dels residents de la Residència Convencional, Assistida i Especialitzada i dels usuaris del 
Centre de Dia, aquestes valoracions s’efectuaran després del període d’adaptació a la 
residència, que estimem, aproximadament, un mes, i després almenys una vegada cada 6 mesos 
o abans si s’observa cap deteriorament apreciable en les capacitats cognitives o motores del 
resident. Per suposat, s’informarà en tot moment els familiars i se’ls farà partícips dels resultats 
d’aquests.  
 
• L’activitat de CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN distingirà les següents zones/usos principals:  
  

a) Zona de recepció i vestuaris  
 

� ESPAI PRINCIPAL que inclouria una Zona d’Activitats i una Zona de Repòs.  
 
� 2 BANYS GERIÀTRICS I 2 CAMBRES DE BANY CONVENCIONALS  
 
� La ZONES D’ACTIVITATS PROFESSIONALS i la ZONA MENJADOR seran les detallades a 

l’apartat Residència i tal i com contempla la normativa d’ús comú a tots dos serveis.  
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c) El Centre de Dia 
 

S’entén com un centre obert, a disposició tant dels residents del complex (Llar residència i 
residència assistida) com a persones de la població. Pot funcionar, per tant, com servei 
específic o bé com servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa 
funcional d’activitats diürnes de la residència.  
 
Objectius:  - Facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les 

necessitats d’assistència.  
- Afavorir la recuperació i manteniment del màxim grau i autonomia 

personal i social.  
- Mantenir l’acceptació de la persona amb minusvalideses en el seu 

entorn socio familiar.  
- Proporcionar suport a les famílies que tenen cura dels seus familiars 

grans.  
 

Funcions / Serveis:  - Acollida i convivència  
- Manutenció  
- Atenció personal en les activitats de la vida diària  
- Readaptació funcional i social  
- Dinamització sociocultural  
- Suport familiar  
- Seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut  

 
Serveis opcionals:  - Serveis de cap de setmana i estances temporals d’horari convingut (2-

3 hores) amb la facilitar un descans als cuidadors habituals de la 
persona gran i/o en situació de dependència.  

- En cas de malaltia transitòria no clínica, fins a quatre persones del 
centre dia podran disposar de llits d’infermeria.  

 
 
d) Àrees funcionals dels serveis de l’equipament  
 
Realitzant una anàlisi en funció de diferents àrees funcionals d’aquests serveis, a l’equipament es 
poden englobar de la forma següent:  
 
Àrea d’allotjament, manutenció i neteja  
 
En aquest àmbit seria necessari prestar, com a mínim: la neteja d’espais comuns; el rentat de 
roba blanca i de la llar; i la neteja a fons d’espais individuals cada 15 dies. Seria opcional en el 
cas dels habitatges/apartaments amb serveis: el rentat de roba personal; l’alimentació, amb 
dietes adaptades a les necessitats mèdiques i les preferències de cada usuari.  
 
Àrea d’atenció en activitat de vida diària  
 
L’objectiu d’aquesta atenció serà cobrir les necessitats dels usuaris perquè mantinguin una vida 
normalitzada fomentant l’autonomia personal. Per tant, s’ofereixen tots els serveis necessaris que 
garanteixen aquest objectiu.  
 
En la mesura de les necessitats, es pot supervisar la higiene i vestit, de forma puntual o de forma 
continuada amb un grau d’intensitat lleuger, bé de forma directa o a través de la coordinació 
amb altres serveis. En cas necessari, es prestarà també supervisió per a activitats com 
l’administració de medicació i administració econòmica.  
 
Àrea d’atenció integral: personal, familiar i social  
 
S’oferiran tots els serveis de valoració i suport necessaris per a fomentar actuacions i activitats 
destinades a les qüestions següents: suport per al manteniment de vincles familiars i socials, o bé 
per potenciar noves relacions; fomentar i canalitzar la integració i participació social; i 
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desenvolupament d’activitats comunes i cabals de participació, així com la supervisió dels 
aspectes de convivència per afavorir-la.  
Àrea d’organització i supervisió  
 
L’organització i supervisió exigeixen l’existència d’una persona responsable del recurs que serveixi 
de referència per als usuaris i els seus familiars, així com el personal, que estableixi la coordinació 
amb els serveis socials de base i la resta de recursos comunitaris i que realitzi la funció de 
mediació en la convivència.  
 
S’elaborarà un reglament de règim interior en el qual es determinin les normes de funcionament 
del centre, la utilització dels espais comuns, la forma d’utilització dels serveis opcionals, els canals 
de participació, etc.  
 
 Àrea assistencial sanitària  
 
Es cobriran els serveis propis necessaris per a garantir les necessitats mèdiques bàsiques segons 
l’usuari resident a nivell mèdic i en col�laboració amb el Servei Català de la Salut, Mútues, etc. 
 
Àrea de valoració i orientació  
 
En el cas dels residents es tindrà en compte que en aquestes persones es produirà un 
deteriorament progressiu en l’àmbit funcional i de la salut, que obligarà a una contínua 
adaptació dels serveis que es prestaran. Aquest fet, plantejarà la necessitat d’oferir una major 
diversitat de serveis i una variabilitat en la intensitat de la prestació d’aquests.  
 
 Àrea de Mobilitat i Transport Adaptat  
 
Es tracta d’un servei complementari d’ambulància i transport adaptat de persones en situació de 
dependència temporal o permanent. Es posaria a disposició dels usuaris de l’equipament i 
opcionalment.  
 
e) Equip humà per l’atenció i prestació dels serveis 
  
D’acord amb el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis 
Socials Modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, els serveis i establiments proposats als 
projecte de Centre Assistencial proposat comptaran amb personal suficient, d’acord amb el que 
estableix a la tipologia de l’annex d’aquesta disposició. Comptaran també amb una persona 
responsable de la direcció tècnica amb capacitació professional.  
 
El Director tècnic dirigeix el servei d’atenció que han de rebre els usuaris amb independència que 
pugui dur a terme altres funcions d’organització i administratives. La dedicació del Director tècnic 
en els serveis de centres residencials serà, com a mínim, de 30 hores setmanals o proporció 
equivalent. Els directors tècnics dels serveis de centres residencials i centres de dia hauran d’estar 
en possessió d’una titulació mínima de diplomat universitari de grau mitjà, preferentment, en 
l’àmbit de les ciències socials i de la salut.  
 
Els serveis de centres residencials i els serveis de centres de dia comptaran amb el suport d’un 
responsable higiènic i sanitari amb titulació idònia, que es responsabilitzi juntament amb el 
director tècnic dels aspectes següents:  
 

-  Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sens perjudici de l’existència d’altres 
recursos sanitaris.  

-  Correcta organització i administració dels medicaments.  
- Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d’alimentació 

contingudes a l’expedient assistencial.  
-  Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada 

resident.  
-  Condicions higièniques de l’establiment, dels usuaris i del personal.  
-  Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva 

aplicació.  
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Les funcions de director tècnic i les de responsable higiènic i sanitari podran recaure en la 
mateixa persona quan aquesta reuneixi la capacitació requerida per exercir-les totes dues, 
sempre que sigui compatible amb la dedicació horària d’ambdues.  
 
La dedicació del responsable de l’organització higiènica i sanitària no serà inferior a 5 hores 
setmanals.  
 
Als efectes de còmput de personal en establiments residencials, es considera personal d’atenció 
directa el que assisteixi l’usuari en les seves activitats de la vida diària així com el que li doni suport 
personal.  
 
En cas que hi hagi personal que realitzi tasques d’atenció directa amb altres que no ho siguin, als 
efectes del còmput s’efectuarà un prorrateig. Per calcular la ràtio d’atenció, es considerarà com 
a numerador el nombre total d’hores dedicades pel personal d’atenció directa, dividit per les 
hores que determina la jornada laboral anual establerta per l’ordenament laboral d’aplicació. El 
denominador serà el nombre de persones ateses. En qualsevol cas, es garanteix en tot moment la 
presència de personal d’atenció directa.  
 
Les ràtios de personal seran com a mínim les que s’estableixen per a cada tipologia i es fixen per 
la normativa vigent de manera que:  
 

-  Al centre de dia es disposarà d’un responsable de la direcció tècnica del servei i de 
personal d’atenció directa en una proporció no inferior al 0,15, garantint l’atenció 
directa continuada durant les hores que es presta el servei.  

-  Al Servei de Llar residència es disposarà d’un responsable de la direcció tècnica del 
servei i de personal suficient per a la prestació adequada de les funcions, en una 
proporció personal/usuaris no inferior al 0,25.  

- Al Servei de residència assistida es disposarà d’un responsable de la direcció tècnica del 
servei. L’absència física puntual del responsable de la direcció haurà d’estar coberta 
per una persona que el substitueixi.  

 
També disposaran de personal d’atenció directa en una proporció personal/usuaris no inferior al 
0.25, garantint en tot moment la presencia continuada d’aquest tipus de personal en nombre 
suficient segons les necessitats de les persones ateses. 
  
Tanmateix hauran de disposar de personal d’atenció indirecta en una proporció personal/usuaris 
no inferior al 0,10. Es considerarà personal d’atenció indirecta el de manteniment, neteja, cuina, 
bugaderia, administració i la proporció de funcions d’altre personal que quedi acreditat.  
 
En horari nocturn el personal d’atenció serà d’una persona i una altra localitzable fins a 35 
residents. De 36 fins a 50 residents, dues persones.  
 
La residència disposarà com a mínim, d’un conserge les 24 hores del dia, i/o servei de 
teleassistència nocturna i un professional de treball social per a les admissions, seguiment i 
recerca de recursos, en coordinació amb la xarxa d’atenció primària. 
  
A més a més, d’acord amb la mateixa Llei 39/2006, de 14 de desembre, l’article 38 de la Llei 
13/1082, de 7 d’abril; i el Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, es contempla el foment de 
l’ocupació de les persones amb discapacitat amb la seva incorporació a l’equip humà per a 
l’atenció i prestació dels serveis proposats.  
 
3.2.4 REGIM DE GESTIÓ I TITULARITAT DE L’EQUIPAMENT 
 
a)Formes de gestió del servei  
 
Aquest projecte està preparat per a ser gestionat com empresa privada, amb possibilitat 
d’establir col�laboracions amb empreses i organismes, públics o privats, vinculats a l’atenció 
social.   
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La proposta presentada i els serveis d’atenció a les persones en situació de dependència oferts 
són susceptibles d’acollir-se al règim de protecció pública, règim concertat o similar d’acord amb 
la nova Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció de les 
persones en situació de dependència. 
 
b) Terminis d’ús i gaudiment  
 
El projecte que es sotmet a estudi, contempla diferents formes jurídiques d’ús i gaudiment en 
funció de cada persona, segons les seves circumstàncies socio sanitàries i les seves necessitats i 
d’acord amb els supòsits contemplats a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de la 
Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.  
 
Es fixen uns terminis d’ús i gaudiment dels recursos i serveis oferts adaptats a cada persona, 
variables i flexibles d’acord les seves necessitats segons el moment. Així, una persona pot passar 
per diferents tipus d’allotjament i servei assistencial segons el seu estat físic i psicològic i les 
variacions que experimenti en el temps. De tal manera que una persona pot accedir inicialment 
als serveis del Centre de Dia o ser usuari de la Llar residència i finalment passar a ser usuari de la 
Residència Assistida.  
 
Es prioritzarà el termini d’ús i gaudiment dels recursos i dels serveis de forma indefinida en el temps 
per tal d’evitar una sensació d’inestabilitat i precarietat en el destinatari usuari. Però també es 
consideren estances temporals per a necessitats puntuals dels destinataris, per exemple: per 
malaltia en fase de recuperació del destinatari o del familiar que habitualment té cura del 
dependent, per períodes de vacances, per situacions reversibles en convalescència i altres 
situacions semblants.  
 
c) Formes i imports de contraprestació dels serveis 
  
D’acord amb els terminis d’ús i gaudiment, s’estableixen unes normes generals d’estances per 
dies, setmanes o mesos, segons es tracti d’una persona o dues persones, en funció del grau de 
dependència, en règim de centre de dia, llar residència, residència assistida o especialitzada.  
 
Pel que respecta a la forma de pagament en règim de curta estada es proposa un dipòsit signat 
per dates contractades de dies i setmanes. Per mesos, es farà el dipòsit d’una mensualitat 
permanent i cobraments per avançat de l’u al set de cada mes de la corresponent mensualitat.  
 
Es podrà pagar per domiciliació bancària amb autorització expressa de familiars o tutors o per 
convenis establerts amb la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Cervelló, Mutualitats, 
Mútues amb convenis estables.  
 
Les formes i imports de contraprestació de l’ús i el gaudiment dels immobles i serveis oferts 
s’ajustaran a cada cas concret, dependent del nivell adquisitiu de cada destinatari i grau i nivell 
de dependència, tot considerant la normativa vigent sobre prestacions de serveis similars del 
sistema públic.  
 
L’import de la contraprestació dependrà també del tipus d’allotjament contractat, de la situació 
social de cada persona, del seu nivell econòmic, dels convenis/concerts amb organismes públics, 
dels ajuts estatals, autonòmics i municipals segons normatives i dels serveis complementaris 
sol�licitats en cada període.  
 
d) Accés i selecció d’usuaris 
  
Es proposa un sistema d’accés als serveis proposats basats en la igualtat i la necessitat, d’acord 
amb el grau i nivell de dependència i als tipus de protecció social prevista per la normativa 
autonòmica i ordenances municipals, donant preferència a residents de Cervelló i poblacions 
properes.  
 
Amb aquesta finalitat, es suggereix l’aportació d’un full de sol�licitud per cada interessat amb el 
tipus de necessitats i recurs/servei demanat i la documentació corresponent que acrediti, entre 
d’altres, nivell d’ingressos, grau i nivell de dependència, etc. 
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APARTAT 3.3 AVANTPROJECTE ARQUITECTÒNIC 
 
 
3.3.1 Memòria del programa de l’edifici  

 
L’ edifici objecte d’aquesta memòria és una residencia assistida per a gent gran amb centre de 
dia.   
En aquesta part de la memòria explicarem com el projecte és resultat d’una sèrie de anàlisi previs 
per la correcta implantació en el terreny, i d’un estudi acurat del programa per una bona 
resposta funcional.  
 
a) Normativa urbanística 
 
El solar objecte del projecte està ubicat a sòl urbà del municipi de Cervelló. Forma part del Sector 
industrial anomenat ‘Parc empresarial de Cervelló’. La qualificació urbanística és de sistema 
d’equipaments. Està permès l’ús assistencial .  
 
 
 NNUU PGOUM   Projecte 
 
Superficie parcela mín. 2000m² 2.090m² 
Façana mín. parcel.la 18m 55m 
 
Edificabilitat màxima 1,20 m2st/m2s 0,71  m2st/m2s 
 
Ocupació màxima 70%  24% 
 
Separacions mínimes 
 a façana 7.5m 15m 
 a llindes 3m > 3 m 
 
Alçada máx.  15m 10,5m 
Llargada màxima d’edifici 100 m 25m 
  
 
b) Descripció de la solució adoptada 
 
El projecte consisteix en una edificació de nova planta per ús de residencia assistida. L’edificació 
es situa dins els llindes definits per les separacions mínimes a façana .  
 
La tipologia és d’edificació aïllada, les  edificacions més pròximes es troben a l’altre banda de la 
carretera N-340 per la que tenim accés al nostre solar. 
 
La topografia del terreny es va veure modificada en la urbanització del sector industrial, hi ha un 
terraplenat i actualment el nostre solar on ubiquem l’edifici es considera tot pla amb una 
pendent molt pronunciada  a la part  sud, prop la riera.  L’accés per vianants de la planta baixa 
està al mateix nivell de la carretera. 
 
Es construïren tres plantes per sobre rasant i una sota rasant destinada al aparcament.  
 
El volum es presenta amb una planta baixa  diàfana, més oberta ,que compren el programa de 
zones comuns d’us general.  I un volum superior de planta primera i segona més massís que recull 
el programa  de les habitacions.  
 
Així el nostre projecte té una clara diferencia entre la part pública de la planta baixa, que 
compartiran els usuaris de centre de dia i residencia . I la part privada dels dormitoris d’accés 
restringits als residents. 
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Cada planta esta distribuïda amb un nucli central que recull les zones de serveis, així com banys 
comuns, cuina, magatzems,... d’aquesta  manera alliberem  el perímetre de l’edifici  i 
concentrem els serveis a l’interior.  Un esquema en planta diferenciat, espais servidors (serveis) a 
l’interior, espais servits (sales) a l’exterior. 
 
La planta baixa compren els serveis comuns d’us generals:  el vestíbul, recepció, secretaria, call 
center, el gabinet mèdic, la perruqueria, una sala multi funcional, una sala audiovisual, el 
menjador amb cuina, serveis geriàtrics i el nucli vertical.  
 
La planta primera de la residencia està formada per 12 dormitoris dobles i un individual, amb una 
capacitat per 25 residents.  Cada dormitori disposa d’un distribuïdor amb armari 
d’emmagatzematge, d’un bany adaptat i d’un o dos llits.  Les zones comuns de la planta són una 
zona de control d’accés ubicada prop del nucli vertical, un bany geriàtric i magatzem per 
material mèdic, roba de llit o elements necessaris pe atendre als residents. 
 
La planta segona és de igual distribució i superfície que la primera. La capacitat total de residents 
ascendeix a 50 places.   
 
La planta coberta només té com a construït el badalot que alberga l’escala i el forat de 
l’ascensor pel seu manteniment.  Tota la coberta és transitable i es preveu  un espai reservat a les 
plaques solars i altres instal�lacions.  
 
La planta soterrani majoritàriament està destinada a ús d’aparcament.  Amb un total de 17 
places de vehicles , una d’elles reservada per a persones de mobilitat reduïda. I un espai per 
ambulàncies o vehicles adaptats.  
L’accés a l’aparcament es per una rampa adossada paral�lela a la façana oest. És d’un sol tram 
de 6m d’ample per facilitar el radi de gir dels vehicles i amb una pendent màxima que no supera 
el 15%. 
També estan col�locats altres serveis comuns, com magatzems, sales de màquines  i la bugaderia 
amb ventilació i il�luminació natural.  Totes aquestes estances estan separades de la zona 
d’aparcament per un vestíbul d’independència, per tal d’aconseguir la sectoritzacio d’incendis.  
 
c) Quadre de superfícies útils i construïdes 
 

PLANTA BAIXA sup. Útils Const. 

Porxo accés 43.2 

Vestíbul 29.75 

Recepció 9.75 

sala espera 19.3 

Nucli vertical 25.75 

Bany geriàtric 18.30 

Cuina 18.90 

Menjador 85.80 

Secretaria 26.30 

Call center 20.35 

Perruqueria 30.00 

Gabinet mèdic 39.65 

Sala audiovisuals 70.60 

Sala multifuncional 74.60 

Passadís 19.40 585.00 

TOTAL 531.65 585.00 
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PLANTA PRIMERA sup. Útils Const. 

Nucli vertical 25.75 

zona control accés 10.00 

bany geriàtric 18.23 

magatzem 22.40 

Dorm.i doble  29.10m² x7dorm 203.70 

29.35m² x 1dorm 29.35 

28.17m² x 2dorm 56.34 

30.00m² x 2dorm 60.00 

Dorm. indiv.  24.50m² x 1dorm 24.50 

zones comuns 92.80 585.00 

TOTAL 543.07 585.00 
 
 

PLANTA SEGONA sup. Útils Const. 

Nucli vertical 25.75 

zona control accés 10.00 

bany geriàtric 18.23 

magatzem 22.40 

Dorm. doble 29.10m² x 7dorm 203.70 

29.35m² x 1dorm 29.35 

28.17m² x 2dorm 56.34 

30.00m² x 2dorm 60.00 

Dorm. indiv.  24.50m² x 1dorm 24.50 

zones comuns 92.80 585.00 

TOTAL 543.07 585.00 
 
 

PLANTA SOTERRANI sup. Útils Const. 

Nucli vertical 41.27 

Bugaderia 22.50 

Magatzem roba 12.20 

Magatzem cadires/camilles 12.50 

Magatzem màquines 26.00 

Distribuïdor 14.85 

Pàrking (17 places) 419.50 585.00 

TOTAL 548.82 585.00 
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Resum de superfícies 

Superfície construïda planta baixa  585,00 m²  

Superfície construïda planta primera  585,00 m²  

Superfície construïda planta segona  585,00 m²  

Superfície construïda sobre rasant  total                             1755,00 m² 

 
 

Superfície construïda aparcament  585,00 m² 

Superfície construïda sota rasant total      585,00 m² 

 
 
 
d) Estudi tècnic 
 
Moviment de terres 

 
Es realitzarà l’excavació  per la formació de la planta soterrani. Es formaran les rases i pous de 
fonamentació per a pilars i murs i rases pel pas de les instal�lacions que convingui. Les terres que 
no es facin servir per terraplenar es transportaran fins abocador autoritzat. 

 
Fonamentació 
 
Vist el terreny es procedirà a la realització de sondeigs per establir el tipus de fonamentació. Un 
cop obtingut els sondeigs es decidirà el tipus de fonamentació, però es preveu una 
fonamentació amb sabates aïllades pels pilars i sabates corregudes als murs.  

 
Forjat i estructura 
 
Es formaren murs de contenció de formigó armat, per la formació de l’aparcament. La planta 
soterrani es farà sobre solera de formigó armat i anirà convenientment  impermeabilitzada  i sobre 
capa de graves per evitar humitats per capil�laritat. 
 
Els forjats seran unidireccionals de 26cm de gruix com a mínim, a base de bigueta semirresistent 
de formigó armat i revoltó de morter de ciment prefabricat, amb xapa de compressió de 4mm 
com a mínim, malla electrosoldada de repartiment i armadura a moments negatius. Es formarà 
nervi perimetral al cantell dels forjats i perímetre de forats.  
 
La estructura de pilars de formigó armat de llums no superiors als 5,5m. 
 
Tancaments i divisions interiors 

 
Les parets de tancament exterior es formaran amb una primera fulla exterior de 14cm de maó 
ceràmic, cambra d’aire amb aïllament tèrmic  i envà ceràmic de 7cm. De gruix a la fulla interior, 
amb un total de 30cm de gruix.  
 
Les divisions interiors es realitzaran amb maó foradat senzill de 7cm i amb envà de 10cm a les 
parets on es preveu el pas d’instal�lacions encastades. Així com les separadores entre dormitoris. 
Aquests envans aniran amb morter M-40/a. 
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L’ampit de les cobertes es realitzaren amb bloc de 20cm, però les tres primeres filades aniran amb 
bloc de 15cm per tal d’albergar la tela impermeable a la part baixa del parament. Els blocs 
aniran armats i reblerts de formigó, lligats al forjat. 

 
Coberta 

 
La coberta serà plana invertida transitable, formada per guix de morter alleugerit per la formació 
de pendents, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic i acabat de paviment de rajola 
ceràmica. La coberta de la caixa d’escales serà del mateix tipus. 
 
Es formaren les pendents necessàries per facilitar l’evacuació de pluvials. Es realitzaran amb una 
capa de formigó cel�lular de 5cm de gruix com a mínim. La pendent mínima serà del 2%.  

 
Impermeabilitzacions i aïllaments  

 
L’aïllament tèrmic de cobertes estarà format per plaques de poliestirè extruït de 4cm de gruix, 
encadellada. A tot el perímetre de la coberta es col�locarà un gruix de 2 cm de poliestirè 
expandit per absorbir dilatacions. 
 
A l’interior de la cambra d’aire dels tancaments de façana es col�locaran 4 cm d’aïllament 
tèrmic de poliuretà projectat. 
 
Enguixats 
 
S’enfoscaran totes les parets de banys i cuina fins al nivell de fals sostre, amb morter M-40/a, 
deixat a regle per rebre els aplacats. 
 
A l’interior es farà un enguixat amb perlita. Les cantonades aniran protegides amb perfils de PVC. 
Els fals sostre seran de plaques de guix. 
 
Paviments 
 
L’interior dels dormitoris anirà revestit amb paviment de gres de 40x40 a la seva totalitat. Es 
col�locarà sòcol de les mateixes característiques a tot el perímetre interior. Les escales interiors 
seran d’obra i amb el mateix acabat. 
 
Fusteria interior 
 
Les portes interiors seran de ‘Pinotea’ platonades a dues cares amb acabat per pintar; els armaris 
també seran laminats amb ‘Pinotea’ i acabat per pintar. 
 
Fusteria exterior 
 
Tota la fusteria exterior serà d’alumini lacat. Les persianes de lames de fusta orientables, vertical a 
les façanes est i oest i lames horitzontals a la doble pell de la façana sud. 
 
Vidreria 
 
Tots els vidres de balconeres i finestres exteriors seran dobles amb cambra d’aire interior 4/8/6, del 
tipus Climalit. Els que es trobin a un alçada inferior a 1m del paviment seran, a mes, de seguretat 
(3+3/8/6), per tal d’evitar el trencament per impacte.  
 
Serralleria 
 
La porta d’accés a l’aparcament amb xapa lacada, tipus deployé d’acer galvanitzat per pintar, 
sobre estructura tubular d’acer galvanitzat.  
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Pintura 
 
Es pintaran totes les parets interiors acabades amb guix, amb pintura plàstica a dues mans. Es 
pintaran totes les façanes acabades amb morter de pintura  transpirable al vapor d’aigua. Les 
fusteries interiors de fusta es faran amb pintura d’esmalt. 
 
Els elements metàl�lics tal com baranes, reixes,... aniran protegits amb dues mans de pintura 
antiòxid i dues de lacat. Els elements galvanitzats portaran una imprimació especial, prèvia a 
l’acabat. 
 
Sanejament i ventilació 

 
Es realitzaren sistemes de sanejament separatiu, per aigües residuals i pluvials.  Els baixants seran 
de polietilè (que també son plàstics com el PVC però són més fàcilment recliclables) es conduïren 
per sota del forjat de planta baixa fins la xarxa horitzontal de sanejament, per connectar-se al 
clavegueram general existent que va canalitzat per la riera i el porta fins a la depuradora de Sant 
Feliu de Llobregat . 
 
Al final de la xarxa de sanejament, abans de produir-se la connexió a la xarxa general, es 
disposarà una arqueta sifònica registrable.  
 
Es formaran els conductes de ventilació necessaris pels banys que no disposes de ventilació 
directa a l’exterior, i es conduïren per conductes individuals fins la coberta.  
 
A la cuina es col�locarà un extractor de fums de 400m³/h. Els fums es conduïren per un conducte 
de flexo d’alumini de Ø13cm. Es conduirà verticalment fins la coberta, i anirà protegit amb un tub 
d’acer galvanitzat convenientment aïllat. 

 
Sanitaris 

 
Els aparells sanitaris seran de color blanc i model a definir, però sempre adaptats a minusvàlids.  

 
Fontaneria 
 
Tota l’ instal�lació , se faran amb tub de polietilè i segons especificacions del fabricant. Es 
col�locaran claus de pas als accessos de l’ instal�lació en cada cambra humida amb la finalitat 
d’aconseguir departaments estancs. Les aixetes dels banys aniran amb mecanismes per l’estalvi 
d’aigua, com airejadors.  
 
Electricitat 

 
L’ instal�lació es realitzarà completament encastada i es realitzaren les instal�lacions relatives a 
telecomunicacions segons normativa vigent. 

 
Audiovisuals 

 
Es col�locarà una antena a la coberta de l’edifici. Es reservarà un espai pel recinte únic de 
telecomunicacions RITI, en un armari modular de 1x0.512m, ubicat  ala planta de l’aparcament. 

 
Urbanització 

 
Es preveu la urbanització des de la carrereta fins a l’accés de l’edifici.  Es perllongaran i es faran  
arribar els serveis des de la escomesa general. I també se pavimentarà  l’accés peatonal i rodat 
fins a l’aparcament de la planta soterrani.  
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e) Pressupost d’execució material 
 
 

Capítol (*)TOTAL 

    

Moviment de terres 50,193  

Fonamentació 120,920  

Estructura 423,036  

Sanejament 35,455  

Ram de paleta 792,479  

Enguixats 102,394  

Serralleria 38,375  

Fusteria interior 96,393  

Fusteria exterior 144,967  

Persianes 16,176  

Fontaneria 73,259  

Material sanitari  8,396  

Electricitat 113,208  

Calefacció 106,113  

Instal�lacions especials 50,855  

Mobles de cuina 8,829  

Ascensor 22,131  

Vidreria 24,868  

Pintura 52,224  

Urbanització  110,565  

subtotal construcció  2,455,768 

  

Seguretat i salut (2%) 49,115  

Honoraris professionals (9,5%) 233,298  

    

INVERSIÓ TOTAL CONSTRUCCIÓ I INSTAL.LACIONS  2.738,181  
 

(*) segons el  ‘Boletín económico de la construcción” del primer trimestre de 2009 (els preus per m² 
inclouen el 7% de benefici industrial i el 13% de despeses generals).   

 
 
Per tal de definir de manera més precisa el cost de cada un dels capítols en què es desglossa el 
pressupost, s’ha ajustat el preu de cada un d’ells a les característiques constructives del projecte.  
 
En aquest sentit, s’ha pres com a base el desglossat en capítols de la tipologia d’edificis més 
similar al nostre, modificant i extrapolant dades bàsicament en els capítols de moviment de terres 
i fonamentació.  
 
El valor en € pels m² edificats es calcula sobre els metres sobre rasant, ja estan repercutits els m² 
sota rasant. També s’ha repercutit el preu d’urbanització als metres quadrats edificats sobre 
rasant. 
 
El pressupost d’ execució material de les obres s’estima en...................................... 2.738.181,00 euros 
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f) Planificació de l’obra  
 

 Figura 3.1 Esquema estructura 
 
                                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA: 
 
19.30 x 30.30m = 565 m²/planta 
 
565 m² x 1pastilla/400m²→  2pastilles/planta  → 3s/planta x 4 plantes →12 setmanes 
 
 

4 MOVIMENT TERRES = 4 FONAMENTACIÓ = ESTRUCTURA = TANCAMENTS = 2 ACABATS 
 
MOVIMENT DE TERRES     3s 
FONAMENTACIO   3s 
ESTRUCTURA 12s 
TANCAMENTS 12s 
ACABATS 6s 
 
                                         36 setmanes  →9 mesos  
 
 

 
Figura 3.2 Macrograf de l’execució de l’obra  

 
 

MACROGRAF CONSTRUCIÓ RESIDÈNCIA ASSISTIDA
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3.3.2  Memòria dels criteris de sostenibilitat 
 
La llei 3/2007 de la Generalitat reguladora de l’obra pública tracta com un dels principis 
generals la sostenibilitat, la protecció del medi ambient i l’eficiència ambiental i energètica 
en totes les fases del procés, des de la concepció i la projecció de l’obra, fins a l’execució i 
el manteniment, amb una valoració especial dels mètodes constructius que s’emprin de la  
utilització de residus i altres materials reciclables. 
 
 
a) Fase de disseny 
  
L’aprofitament i la integració dels factors de l’entorn des del disseny arquitectònic com 
l’orientació, l’adequada distribució funcional, l’ assolejament , la ventilació i la il�luminació 
natural,.. permetran garantir unes condicions de confort adequades per l’ús de la residència, 
que a la vegada significarà un estalvi energètic.  
 
A continuació farem una descripció de les mesures que hem fet servir per millorar la qualitat 
funcional i mediambiental del l’edifici projectat, línies d’actuació  que hem fet servir per 
millorar la sostenibilitat. 
 
L’edifici i el seu entorn 

 
Les condicions mes òptimes de l’edifici dependran en primer lloc , del clima de la regió i del 
microclima derivat de d’ubicació de l’edifici.  Afecten de manera molt important  la seva 
geometria, la forma i la disposició dins el solar. La forma es quantifica amb el factor de 
forma, que és la relació entre la superfície i el volum de l’edifici. La superfície exterior és un 
indicador de les pèrdues o guanys d’energia en relació a l’ambient, i el volum ho és de la 
quantitat d’energia continguda a l’edifici.  
  
Optem per una forma compacta, que afavoreix un major control de les pèrdues 
energètiques.  

 
Figura 3.3 Factor de forma 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També al estar situats prop d’una de les vies de connexió rodada de la ciutat, tindrem una 
font de soroll a vigilar. Ens implantarem lo més allunyats a la N-340.  Per reduir l’impacta, 
mantindrem la vegetació que separa el nostre solar de la carretera, que farà de barrera 
reductora del soroll.  Si fos necessari plantar més arbres per potenciar la pantalla acústica, es 
recomana especies autòctones o adaptades al clima local. D’aquesta manera, es 
desenvoluparen correctament sense cap increment addicional d’aigua.  
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Figura 3.4 Esquema de soroll 
 

 
Dotarem l’edifici d’un aparcament soterrani, tot i que hi ha espai suficient superficialment, 
però així alliberarem el carrer d’estacionament de vehicles i podrem mantenir més superfície 
amb zona enjardinada.  

 
Captació i protecció solar 

 
Protegir les façanes (especialment la oest) de la radiació solar excessiva amb elements 
protectors solars: 
 
- La radiació a la cara nord de l’edifici serà pràcticament nul�la, per això és la façana més 

freda. No necessitarà elements de protecció solar però si disposarà d’un bon aïllament 
tèrmic. Les persianes col�locades als dormitoris a nord tenen una funció de control 
lumínic, no pas tèrmic.  
 

- La radiació sobre la façana est és produeix a les primeres hores del matí. El sol no és gaire 
fort però a l’estiu serà convenient protegir les obertures.  
 

- La radiació sobre la façana oest  és produeix a la tarda. A l’estiu s’haurà de protegir 
aquestes obertures per evitar sobreescalfaments, sobretot a la tarda. A les façanes est i 
oest les proteccions seran lames verticals orientables, d’aquesta manera eviten el pas de 
la radiació directa però permeten el pas de la indirecta, afavorint la il�luminació natural. 

 
- La radiació sobre la façana sud es produirà pràcticament durant tot el dia. A l’hivern 

aquest aport de calor ajudarà a reduir el consum energètic en calefacció i a l’estiu com 
l’altura del sol és major, amb petits elements tipus voladissos (planta baixa) i persianes de 
lames horitzontals (plantes pis) que facin ombra, evitarem la radiació directa i el calor.  

 
Figura 3.5 Radiació estiu-hivern sobre façana sud 
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Il�luminació natural  

 
L’aprofitament de la il�luminació natural repercuteix de forma important en els aspectes de 
consum energètic i de confort personal.  Una façana amb un gran numero de obertures 
millora les condicions lumíniques a la vegada que implica importants pèrdues calorífiques. 
Serà convenient tenir en compte els dos aspectes en la valoració global de l’edifici. 
 
A l’interior dels dormitoris s’haurà d’aprofitar la il�luminació natural oferint a les obertures del 
necessaris elements de protecció solar per evitar l’excessiva entrada de radiació solar en 
determinats moments del dia. 
 
També l’acabat interior de les parets i sostres interiors dels dormitoris amb colors clars ajudarà 
a un aprofitament de la il�luminació  i per tant un estalvi important de la llum  artificial.   
 
També es convenient aprofitar la disponibilitat de la llum natural en passadissos, vestíbuls i 
espais comunitaris de l’edifici. Així la separació de dormitori amb passadís disposa d’una 
tarja horitzontal de vidre sobre la porta de cada dormitori, afavorint el pas lumínic. I l’espai 
del passadís es percep com un seguit d’entrades de llum natural puntual a sobre de cada 
porta. Es creen ambients interiors més agradables a la vegada que es redueixen despeses 
en consums per il�luminació artificial.  
 

 
Figura 3.6. Esquema lumínic dormitoris i passadís  

 
                      

 
 
 

 
Ventilació natural  

 
L’aprofitament de la ventilació natural representa un estalvi energètic i econòmic 
considerable i disminueix la sensació de la calor degut al seu efecte evaporatiu sobre la pell. 
 
L’edifici ha d’estar dissenyat de manera que tots els dormitoris tinguin de ventilació natural 
adequada. Es convenient que els espais comuns del edifici també tinguin de finestres 
practicables per poder ventilar.  
 
Es recomana que els dormitoris tinguin la possibilitat de realitzar  ventilació creuada. Entenem 
per ventilació creuada “el corrent d’aire que es produeix entre finestres que es troben en 
façanes oposades”. La tarja de vidre de sobra de les portes d’accés als dormitoris serà 
practicable, per afavorir-la.  
 
S’estableix segons el Codi Tècnic d’Edificació, els caudals mínim de ventilació que 
garanteixen la correcta circulació d’aire.   
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Figura 3.7 Esquema ventilació natural 
 

 
 
 

Una ventilació excessiva per renovar l’aire de l’interior de l’edifici pot provocar pèrdues 
tèrmiques excessives. Per això es recomana ventilar el temps just, ni mes ni menys ( a l’ hivern 
podríem perdre excessiu calor al obrir massa estona les finestres).  

 
 

Inèrcia tèrmica i aïllament  
 

La inèrcia tèrmica és la propietat que indica la quantitat de calor que pot conservar un cos i 
la velocitat a la que cedeix o absorbeix de l’entorn.  Depèn de la seva massa, del calor 
específic del seus materials i dels seus coeficients de  transmissió.  
 
La volumetria compacta potencia una menor exposició,  i augmenta la inèrcia tèrmica de 
l’edifici. Ja que tindrà menor superfície per la pèrdua o captació de calor. 
 
Les façanes  amb una elevada inèrcia tèrmica faran que la transmissió de calor i fred entre 
l’exterior i l’interior de les habitacions es produeixi de forma més lenta. 
 
D’aquesta manera a l’estiu evitarem sobreescalfaments a l’interior dels dormitoris i als dies 
solejats d’hivern, la calor acumulada en la façana sud durant el dia, es transmetrà a l’interior 
durant la nit. 
 
Per altra banda, no només millorem el nivell de confort del residents si no que reduirem les 
necessitats energètiques per climatitzar  l’edifici, contribuint d’aquesta forma, a un menor 
consum de fonts energètiques habitualment no renovables i contaminants. 
 
Els ponts tèrmics són vies ràpides de sortida de la calor. Es tracta d’elements que al estar en 
contacta amb l’interior com a l’exterior impliquen transmissions tèrmiques.  
 
Les obertures es consideren també punts crítics en quan a pèrdues energètiques.  
 
Per minimitzar-les farem servir: 
 
- Elements de fusteria de perfils extruïts incorporin material aïllant tèrmic dintre d’aquests 

perfils. 
- Fusteries de perfil  amb ruptura de pont tèrmic. 
- Utilització de vidres amb cambra d’aire. 
- Absència de d’elements que actuïn com a ponts tèrmics, com per exemple cantonada 

de forjat o pilar a façana sense revestir. 
 

La coberta al nostre clima mediterrani és un element que pateix en un grau elevat les 
agressions externes per la seva exposició directa a la radiació solar.  
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La solució constructiva de la coberta ha de tenir un bon aïllament per aconseguir els 
requeriments.  Optem per una coberta invertida, que es basa en el posicionament de 
l’aïllament tèrmic per sobre respecta la làmina impermeabilitzant.   
 
El seu avantatge principal és el bon comportament respecte variacions brusques de 
temperatura, així doncs, el fet de col�locar la làmina  impermeable per sota, aquesta està 
protegida de l’ambient i les accions exteriors i millora la seva durabilitat.  

 
Eficiència energètica 

 
Les energies renovables poden satisfer part de les necessitats de l’edifici disminuint així el 
consum d’altres fonts d’energia de disponibilitat limitada.  L’energia renovable més 
coneguda en edificació i que preveiem  en el nostre projecte és la energia tèrmica, que fem 
servir principalment per generar aigua calenta sanitària i per calefacció a baixa 
temperatura. Aquesta instal�lació suposa un cost inicial superior però en un període no molt 
llarg de temps ja esta amortitzat. 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació introdueix l’exigència de que una part d’aigua calenta es 
produeixi per energia solar.  
 
Preveien un espai a coberta per la instal�lació dels captadors d’energia solar, les plaques 
solars. 

 
Figura 3.8 Ubicació de les plaques solars 

 
A l’interior de la residencia  es recomana l’ús de llums de baix consum i alta eficiència, com 
per exemple els fluorescents compactes. 
 
A la planta baixa la sectorització de cada estància permetrà una il�luminació diferent a 
cada sala, de manera que podrien tenir apagades les llums de la zona més propera a les 
finestres i enceses les llums de les zones més allunyades de les obertures. D’aquesta manera 
disminuirem el consum d’energia elèctrica. 
 
També a les zones comuns de passadissos tindrem sistemes de control horari de 
funcionament i detectors de presencia, per evitar el seu ús quan no siguin realment 
necessaris. 

 
Gestió de residus hídrics. 

 
La recollida d’aigües serà separativa. Per una banda es recolliren les aigües pluvials de la 
coberta i per altre les aigües residuals negres. Cadascuna d’elles escometrà a la xarxa 
pública. Encara que la xarxa pública no tingui el sistema separatiu, igualment prepararem 
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l’edifici per una futura xarxa de clavegueram separativa. La utilització  de un sistema 
separatiu permet reduir el volum de aigües residuals, aigües que necessitaran d’un 
tractament intens per poder ser tornades a la natura. Les aigües pluvials poden ser 
reutilitzades com aigua de reg. 
 
A l’àmbit exterior de l’edifici i el seu entorn , per reduir el consum de l’aigua de reg dels espai 
enjardinats exteriors es recomana: 
 

- Instal�lar un equip de reg programable i amb higròmetre per evitar el reg els dies 
de pluja. 

- Fer servir sistemes de reg eficients, com el degoteig o la micro aspersió.  
- Fer servir les aigües grises de l’edifici , un cop tractades, com aigua de reg. 

 
A l’àmbit interior de l’edifici, la correcta regulació de la pressió i el flux de l’aigua ajudarà a 
reduir tant el consum de l’aigua potable (recurs natural) com la producció d’aigües grises 
(les quals posteriorment necessitaran tractament per tornar al medi). Per això, a nivell d’ús 
domèstic es recomana la instal�lació de: 
 

- Aixetes amb airejadors 
- Cisternes de doble descàrrega 
-  Sistemes de detecció de fuites a les canonades ocultes. 
 

 
Elecció de materials. 
 
Els sistemes constructius emprats en l’execució del projecte suposen un  percentatge 
important de l’impacta ambiental de l’edifici associat a la extracció, transformació i posada 
en obra dels materials necessaris per l’execució. En aquest sentit, aspectes com l’ús de 
materials reutilitzats i reciclats, l’ús de materials locals o lliures de substancies tòxiques, així 
com un adequat sistema constructiu portarà una notable millora del comportament global 
de  l’edifici. 
 
Tindrem algunes consideracions sobre materials prohibits o no recomanats a la construcció: 
 

- El policlorur de vinil ( PVC), encara es fa servir en conduccions de sanejament, 
elèctriques i fusteries exteriors. Les seves matèries primes  són el petroli i el clor, i el 
seu procés de fabricació pot resultat perillós i el seu comportament com a residu 
no es molt bo pel medi ambient ( la seva incineració pot  provocar compostos 
nocius i el seu reciclatge es mes complicat que el d’altres materials plàstics.  

 
- Una alternativa és el polietilè i polipropilè, que també son plàstics però són més 

fàcilment recliclables.  
 
- El plom, l’amiant, el poliuretà amb gasos, poliestirè extruït amb gasos,... són 

materials actualment prohibits.  
 

Tots els materials emprats hauran de ser degudament certificats. La fusta de les persianes de 
lames tindrà la certificació de procedència, per tal de controlar la problemàtica derivada 
de la comercialització de les fustes procedents d’explotacions il�lícites. 
 
Resultarà positiu que el projecte incorpori, mantenint les prescripcions i qualitats exigides als 
materials, productes provinents del reciclatge, per exemple: 
 

- Formigons de neteja o anivellació, substitució de l’àrid habitual per àrid provinent 
d’enderrocs.  

 
- Plaques de cartró -guix, amb la cel�lulosa de paper reciclat. 
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b) Fase d’execució 
 
Actualment, el procés de construcció es una de les activitats que major impacte ambiental 
generen al llarg del seu desenvolupament. Al igual que qualsevol activitat productiva, els 
impactes ambientals que generen es classifiquen en funció de si es produeixen com a 
conseqüència del consum de recursos (materials, aigua, energia,..), de la producció de 
residus (contaminació aérea, terrestre,..) o si es degut a les accions de l’activitat sobre el 
propi territori en el que es realitza. 
 
La construcció i l’ús de l’edifici comporten un consum energètic que produeix una sèrie de 
impactes en el medi. Un dels impactes associats a aquest consum d’energia es la emissió de 
CO2 a l’atmosfera. Així les possibilitats de reducció de les emissions de CO2 estaran 
directament relacionades a l’optima gestió de la energia basada en la reducció del consum 
energètic i en  l’aprofitament de les fonts d’energia menys contaminants.  
 
Adequada gestió dels residus d’obra 

 
L’adequada gestió de residus es basa en minimitzar  la generació de residus i la reutilització 
dels generats. Per això, els ‘Plans de gestió de residus’, s’estructuren segons un doble 
objectiu; estimar la quantitat i natura del residus que generen, i analitzar les opcions de 
valorització o de gestió d’aquest residus i del seu cost. 
 
El pla de residus s’hauria de desenvolupar per aquest ordre: 
 
1. Pla de minimització de la generació de residus.  
 

- Planificar i controlar l’execució de l’obra per no tenir sobrants de materials o la 
possibilitat de tornar-los.  

 
- Implicar als proveïdors a la minimització d’embalatges. 

 
2. Pla de reutilització de residus generats 
 

-  Es convenient fer servir a l’obra el mateixos residus. 
 
3. Pla de recollida de residus generats pel posterior reciclatge.  
 

- Habilitar diferents contenidors o espais diferenciats per separar residus depenen de la 
seva naturalesa. 

 
Protecció de l’entorn 

 
Protecció de la vegetació existent  per aconseguir la reducció d’impactes directes, i que no 
es vegin afectades les especies existents durant la fase de construcció.  
 
Es necessària la planificació i control  de la maquinaria per la disminució del impacte 
acústic. Tot i que les edificacions del voltant no estan molt a prop, cal minimitzar la 
contaminació acústica durant les obres. 
 
L’impacte ambiental degut als desplaçaments no es veurà perjudicat, ja que el solar està 
ubicat en una derivació de la N-340.   
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Criteris d’eficiència energètica 
 

Durant  la construcció és important portar a terme el seguiment del consum energètic a 
l’obra. 
 
Al moment d’execució de la mateixa obra també es convenient fer especial incidència en 
la instal�lació de sistemes d’il�luminació i aparells electrònics de baix consum i alta eficiència. 
 
 
c) Fase de manteniment  

 
Les solucions tècniques i constructives d’un projecte determinen en gran mesura les despeses 
de conservació en les que serà necessari invertir. Per aquesta raó, el manteniment dels 
edificis ha de facilitar- se des de la seva fase de disseny, escollint materials de qualitat, gran 
durabilitat, resistents al ús intern i a les agressions climàtiques.  
 
D’aquesta manera es minimitza l’impacta ambiental durant la vida útil de l’edifici, ja que el 
manteniment preventiu permet reduir al màxim les intervencions correctives, les quals solen 
implicar un consum de recursos, en general, i energètic, en particular, molt major que les 
preventives que generen un volum important de residus. 
 
Finalment els controls periòdics, tant de les instal�lacions com d’elements constructius, 
afavoreixen la rapida detecció d’anomalies, que a la vegada faciliten les intervencions de 
reparació o substitució dels elements deteriorats, que hauran d’ajustar-se de conformitat al 
Llibre de l’Edifici i la seva regulació especifica respecte al manteniment. 

 
 

d) Conclusió  
 
Per fer que l’edifici energèticament eficient sigui una realitat s’han de desenvolupar criteris 
uniformes i simples que tinguin en compte les diferents condicions climàtiques, sobretot des 
de les primeres fases de dissenys. 
 
L’energia consumida per l’edifici durant la seva utilització és un dels impactes ambientals 
més importants, però també s’ha de tenir en compte l’elevat impacte dels materials que el 
componen.   
 
Els edificis consumeixen el 40% de l’energia total consumida. Els estudis realitzats mostren que 
la millora de l’eficiència energètica en aquest sector produirà una reducció en les emissions 
de CO2 i en els costos energètics.  
 
Els edificis públics tenen un paper molt important en l’assoliment d’aquests objectius. 
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APARTAT 3.4 PLA DE VIABILITAT ECONOMIC 
 
El present apartat té per objecte analitzar la viabilitat econòmica de l’explotació d’una 
residència assistida i centre de dia mitjançant la cessió del dret de superfície per part del titular 
del terreny, en aquest cas, l’ajuntament de Cervelló. 
 
   
3.4.1 PLA ECONÒMIC D’INVERSIÓ INICIAL 
 
DADES DE LA PROMOCIÓ  
 
COMPLEX RESIDENCIAL 50 places

SUPERFÍCIES
Sòl 2.090 m2
Sostre sobre rasant 1.755 m2
Sostre sota rasant 585 m2  
 
 
PREVISIÓ D’OCUPACIÓ 
 
Any 1r 2n 3r 4t 5è
Ocupacio 50% 70% 90% 90% 90%  
 
 
INVERSIÓ EN CONSTRUCCIÓ 
 

(*) El valor del solar no es te en compte en els costos d’inversió. 

 

cost/m2 c ost tota l
v ida  
util 

amortització 
anua l

Honoraris tècnics 156,66 274.946

Cost const rucció + instal.lacions

Moviment de  te rres 28,60 50.193 35 1.434,09
Fonam entació i murs 68,90 120.920 35 3.454,84

Estructura 241,05 423.036 35 12.086,74

Sane jament 20,20 35.455 35 1.012,99

Ram de paleta 451,56 792.479 35 22.642,26

Gu ixa ire 58,34 102.394 35 2.925,53

Serraller ia 21,87 38.375 35 1.096,42

Fusteria  in terior 54,93 96.393 35 2.754,10
Fusteria  exte rior 82,60 144.967 35 4.141,90

Pe rsiane s 9,22 16.176 35 462,17

Fon taneria 41,74 73.259 35 2.093,11

Sanita ris i a ixe te s 4,78 8.396 35 239,88

E lectricita t 64,51 113.208 35 3.234,52

Ca lefacc ió 60,46 106.113 35 3.031,79

Insta l.lacions e specia ls 28,98 50.855 35 1.452,99
Mob les de cu ina 5,03 8.829 35 252,27

Ascensors 12,61 22.131 35 632,30

V id res 14,17 24.868 35 710,52

Pin tura 29,76 52.224 35 1.492,10
1.299,30 2.280.268 35 65.150,51

Cost d'u rbanització 63,00 110.565

TOTAL  INVERSIÓ  CONSTRUCCIÓ 1.938,96 (*) 3.543.579
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INVERSIÓ EN EQUIPAMENT 
 

cost/m2 cost total
vida 
util 

amortització 
anual

Equipament 3.500 175.000 7 25.000

Publicitat 25.000 5 5.000

TOTAL INVERSIÓ EQUIPAMENT 200.000  
 
 
RESUM DE LA INVERSIÓ 
 

cost total

Inversió en construcció

Honoraris tècnics 274.946
Cost construcció + instal.lacions 2.280.268
Cost d'urbanització 110.565
Inversió en equipament
Equipament 175.000
Publicitat 25.000

TOTAL INVERSIÓ 2.865.779

COST PER PLAÇA 57.316  
 
 
DESPESES DE GESTIÓ 
 
 

 

PREVISIÓ D'OCUPACIÓ
Any 1r 2n 3r 4t 5e
Ocupacio 50% 70% 90% 90% 90%

cost/m2 cost total vida util 
amortització 

anual

Subministraments 16.870 24.322 34.670 35.710 36.782

Menjar 31.500 45.423 60.153 61.958 63.816

Manteniment i reparacions 12.900 13.287 13.686 14.097 14.519

Material de neteja 5.400 5.562 5.729 5.901 6.078

Material clínic 4.800 6.922 9.166 9.441 9.724

Altres serveis 32.602 37.866 43.416 44.718 46.060

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ 104.072 133.382 166.820 171.824 176.979

DESPESES DE GESTIÓ
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DESPESES DE PERSONAL 
 
 

 
 
 
VENDES ANUALS  

 

PREVISIÓ D'OCUPACIÓ
Any 1r 2n 3r 4t 5e
Ocupacio 50% 70% 90% 90% 90%
Numero residents 25 35 45 45 45

3% I.P.C. (anual)
Preu mensual / resident 1.624 1.672 1.723 1.774 1.827

TOTAL VENDES ANUALS 487.101 702.399 930.178 958.083 986.825

VENDES ANUALS

PREVISIÓ D'OCUPACIÓ
Any 1r 2n 3r 4t 5e
Numero de residents 25 35 45 45 45

cost anual cost anual cost anual cost anual cost anual

PERSONAL INDIRECTE
DIRECTOR 31.311 32.250 33.218 34.214 35.241
SUBDIRECTOR
NETEJA 31.311 32.250 49.827 51.321 52.861
MANTENIMENT 8.739 9.001 9.271 9.549
BUGADERIA
ADMINISTRATIU
CUINERS 22.103 35.579 36.646 37.746 38.878
PINXES CUINA

SUBTOTAL INDIRECTE 84.725 108.818 128.692 132.552 136.529

PERSONAL DIRECTE
ENFERMERIA 19.076 27.884 36.396 37.488 38.612
AUXILIAR DIA 89.235 121.562 155.747 160.419 165.232
AUXILIAR NIT 43.178 44.474 45.808 47.182 48.598
VACANCES, BAIXES, FESTIUS 24.756 31.428 38.479 39.633 40.822
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.136 3.207 4.122 4.246 4.373
EDUCADORA SOCIAL 5.128 7.395 9.793 10.087 10.389
FISIOTERAPEUTA 9.689 14.106 18.549 19.105 19.679
TREBALLADORA SOCIAL 5.128 7.395 9.793 10.087 10.389
PSICÓLEG 5.302 7.801 10.178 10.483 10.798
METGE 3.326 4.589 5.942 6.121 6.304

SUBTOTAL DIRECTE 206.954 269.840 334.806 344.805 355.196

TOTAL DESPESES PERSONAL 291.679 378.658 463.498 477.357 491.725

DESPESES DE PERSONAL
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3.4.2 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA EN SÒL PRIVAT 
 
S’adjunta com annex 8 el compte d’explotació del centre residencial i centre de dia, del 
qual s’obtenen els següents valors: 
 
 
VAN I TIR DEL PROJECTE RESIDENCIAL 
 

 
Amb un valor màxim d’inversió de 4.018.525 €, es pot concloure que l’operació és positiva i el 
risc és baix, amb un VAN de 1.092.966 i un TIR del 37,74%. 
 
Per a la promoció es compta amb l’aportació de capital de socis d’un 60% de la inversió 
necessària total, i amb finançament bancari per a la resta, a un interès del 8%. 
 
 
 
 
 
 

Inversió 4.018.525
Cost construcció 3.543.579

Estuctura de finançament 60% Socis = 2.411.115
40% Bancs = 1.607.410

interès 8,00%

VAN 1.092.966
TIR 37,74%

pay back 4t any
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CONCLUSIÓ 

 
El present estudi de viabilitat conté tres línies de treball diferenciades: la primera d’elles està 
orientada a la planificació de l’equipament públic, la segona a la programació de la seva 
construcció, i la tercera a l’explotació del servei.  
 
En base a tot un seguit d’estudis en els camps urbanístic, jurídic, econòmic i social, es 
concreta la opció d’ús que es considera més adequada, que és un equipament 
multifuncional que aglutina una sèrie ser serveis, que s’han analitzat de forma separada i es 
consideren viables i compatibles entre ells.  
 
La seva implantació conjunta vinculada als serveis actualment existents en el Parc Empresarial de 
Cervelló, i als que es poden implantar en un futur, poden generar un important nucli d’atracció 
de la població. L’aglutinació d’usos públics vinculats a activitats econòmiques i a un eix viari amb 
un elevat nombre d’usuaris són factors que beneficien la viabilitat de l’actuació. 
 
Els usos proposats són: 
 
1) un establiment comercial alimentari vinculat a un aparcament, que permetrà que la 
població de Cervelló i de l’àrea d’influència efectuï en aquest equipament les compres que 
actualment realitza en grans superfícies situades fora del municipi, 
 
2) una ludoteca dirigida a nens fins els 14 anys, que cobrirà les necessitats que manifesta la 
població en relació a espais d’oci infantil, amb activitats de joc, tallers educatius i 
organització de festes infantils, 
 
3)  un centre d’interpretació, que potenciarà el coneixement per part de la població de la 
qualitat mediambiental dels boscos que formen l’entorn pròxim a la seva residència, així 
com del patrimoni arquitectònic del municipi, amb organització de tallers, conferències i 
exposicions orientades a l’educació ambiental i protecció del patrimoni, i  
 
4) un centre de dia vinculat a una residència assistida, pensat com a espai de relació de la 
gent gran, que permet assumir tot el procés assistencial per aquelles persones que ho 
necessitin, en tot el seu itinerari personal a través dels diferents graus de dependència. 
 
Donada la limitació de recursos econòmics de l’ajuntament, la viabilitat de l’actuació ve 
condicionada pel finançament extern, a través de subvencions d’altres administracions, i per 
la gestió, també externa, de l’explotació d’alguns dels usos proposats. 
 
L’operació plantejada en els termes continguts en aquest estudi resulta viable a nivell 
econòmic, assoleix objectius d’interès públic garantint una utilització eficient dels fons públics i 
dóna resposta a les necessitats de la població pel que fa a les necessitats de serveis públics. 
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