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DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

 

 

 

 

 

 

8.1  NORMATIVA RESIDENCIA D’AVIS 

Quadre resum de les normatives de residències d’avis. 

 

 Decret 92-2002 - Catalunya  
Decret 27/1987 - DOGC 

801 

NORMATIVA CASTILLA Y 

LEÓN 

SALA GRAN 

POLIVALENT 

espai divisible, mínim 

3m2/persona atesa 
    

arxiu expedients 

assistencials:  6m2 

residències amb més de 25 

persones disposaran de 

despatx d’assistències y 

zona de infermeries 

(disposarà de almenys 4% 

de llits respecte a les seves 

places) 

infermeria : 6m2 

despatxos de 10m2 mínim // 

despatx independent per al 

metge amb més de 50 

places. 

control medicació : 6m2 

dimensions i 

característiques igual que 

dormitoris. 

dutxa geriàtrica : 1 com a 

mínim, a incrementar en 

proporció 1/30 

passadissos de 2,20m y 

portes amb ample lliure de 

1,05  

fisioteràpia : mínim 

3m2/persona 

Lavabo amb dutxa cada 4 

places d’infermeria. 

AREA DE ATENCIÓ 

ESPECIALITZADA 

rehabilitació:  tants metres 

  

rehabilitació:  amb més de 

50 places. 
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quadrats com places tingui 

el centre, si el centre es de 

menys de 50 places, el 

mínim serà 50 m2 

 

Servei social ocupacional, 

sociocultural, participatives, 

etc. 

10 m2 com a mínim 

atenció individualitzada o 

similars, no menys de 6m2, 

ocupació de 10m2 per 

persona amb ventilació i 

il·luminació naturals o 

artificials suficients 

Mínim un pel director i una 

sala de visites cada despatx 

com a mínim de 10 m2 útils. 

DESPATX 

PROFESSIONAL 

  

zona amb lavabo per cada 

10 persones, un wàter per 

cada 25 homes i un altre per 

a cada 15 dones. Mínim un 

de cada. 

  

SERVEIS HIGIÈNICS 

1 com a mínim per sexe, a 

incrementar en proporció 

1/10 

    

 mitjançant espai públic Obertura cap a l’exterior 

mínim 90 cm d'amplada 

Poden ser portes corredores 

d’apertura automàtica 

sempre que disposin de 

sistema d’apartar en cas de 

fallada 

possibilitar l'entrada i sortida 

de mobiliari 

Vestíbul on es permeti 

inscriure una circumferència 

de 1,50 m de diàmetre. 

ACCÈS   

obertura de ventilació no 

inferior a 1m2 
vestíbul amb mostrador 

sistema automàtic 

d'enllumenat (sentors) 
  

  

  

espai suficient com per 

evitar aglomeracions 
  

DISTANCIA MÀXIMA 

FINS A UNA 

ESCALA 

  50 m   

MÍNIM DE 

SORTIDES  
  2 (amb direcció a l'exterior)   

amplada mínima per a 2 

persones 
Amplada mínima 1,20 m. 

les de llarg recorregut 

estaran partides en replans 

intermedis 

Petjada d’entre 28 y 34 cm., 

i la contrapetja d’entre 15 y 

18 cm.  

disposar de passamans 

bandes antilliscants de color 

contrastat separades 3 cm.  

de l’inici de la petjada y amb 

una amplada no inferior a 4 

cm. 

S’admet màxim 12 petjades 

seguides sense pla de 

descans. 

Pla de descans on es pugui 

inscriure un cercle de 1,20 

m. de diàmetre. 

ESCALES   

  

àrea d’arribada d’almenys 

0,50m. de fondo i una amplada 

igual al tram d’escala. 
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pendent màxima 8% y no 

superior a 10m. en cada tram. 

Es permetrà un 12% en trams 

no superiores a 3 m.  

Amplada mínima 1,20 m.  

RAMPES     

Paviment antilliscant 

EXTINTORS   1 cada 25 m   

Ventilació: Sales i 

dependències tancades 

Natural i directa en totes les 

dependències que sigui 

possible (dormitoris, menjador, 

sala d’estar i activitats 

ocupacionals o polivalents, 

despatx, etc.) 

superfície d’il·luminació en 

aquestes àrees d’almenys 

1/8 de la superfície en 

planta e igual o superior a 

1,20 m2.  

superfície de ventilació de 

almenys 1/3 de la superfície 

de il·luminació exigida. 

Els lavabos disposaran de 

dispositiu automàtic amb un 

o diversos ventiladors 

IL·LUMINACIÓ, 

VENTILACIÓ I 

RENOVACIÓ D'AIRE  

  

  

Els vestíbuls hauran de tenir 

il·luminació i ventilació 

natural i directa de almenys 

1 m2 per cada 20 m2 

   il·luminació artificial: nivell 

mínim 200 lux, excepte en 

sales de lectura y 

despatxos, on com a mínim 

serà de 500 lux. 

LAVANDERÍA     

Si el servei es concertat, 

comptarà amb un sistema 

mínim de rentat de roba  

MAGATZEMS     

Espais adequats per a  

guardar per separat 

alimentació, roba i productes 

de neteja. 

OCUPACIÓ MÀXIMA 

PER A 

ESTABLIMENTS 

RESIDENCIALS 

AMB CAPACITAT 

PER A  MÉS DE 25 

PERSONES 

  1 persona cada 20 m2 útils   

2m2 per persona 

sala d’estar: mínim 21 m2 

fins a 7 persones, 

augmentant en 2 m2 per 

persona 

il·luminació i ventilació 

directa, si no es tracta de 

sales d'estar i menjadors, 

s'acceptarà il·luminació i 

ventilació artificial suficients 

sala d’activitats 

ocupacionals: mínim 12 m2 

des de 8 fins a 15 places, 

augmentant 0,50 m2 por 

persona. 

ESPAIS 

D'ACTIVITATS I 

CONVIVÈNCIA 

superfície mínima útil de 3 

m2 per persona, inclosa sala 

d'estar i menjador 

per més de 25 persones un 

lavabo, un wàter i dos 

urinaris per a homes, i un 

lavabo i dos wàters per a 

dones. 
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capacitat cúbica no inferior a 

4m3 per persona,  
  

ESPAIS DE 

CONCURRÈNCIA 
  

a cada planta mínim 2 

lavabos, dos wàters i quatre 

urinaris per a homes, i dos 

lavabos i quatre wàters per 

a dones, per cada 500 

assistents, la meitat si 

l'aforament es inferior a 300 

persones per pis 

  

mínim 1,20m, els 

passamans no redueixen 

l’amplada mínima 

PASSADISSOS     
en zona per a residents 

amplada mínima no inferior 

a 1,50m.; en zones 

destinades a residents amb 

dificultats per al 

desplaçament i en zona 

d’infermeria serà de 2,20 m. 

mínim 0,80m, i tiradors a 1 

m. màxim 

PORTES      
las portes dels lavabos 

obriran cap a l’exterior o 

seran corredera 

PASAMANS     

En passadissos i zones de 

trànsit dels usuaris de tots 

els centres a una altura 

d’entre 0,80 i 0,90 m.  

   En rampes i escales: 

continus als dos costats de 

l’escala o rampa, a una 

altura de 0,85 o 0,90, 

separat mínim 4 cm amb el 

parament.  

obligatori si hi ha més d’una 

planta 

pas lliure de la porta igual o 

major a 80 cm. Si disposa 

de més d’una porta la 

dimensió interior com a 

mínim serà de 1,40 m. per 

les dues portes. 

Zona de descans i 

d’arribada mínim poder 

inscriure un cercle de 1,50 

m. de diàmetre. 

Mesures mínimes interiors: 

1,40 de fons per 1,10 m. 

d’ample. 

passamans d’entre 0,80 y 

0,90m. 

ASCENSOR      

si la capacitat es superior a 

100 persones, dimensió 

interior mínima de 2,10 m. 

de fons per 1,10 m. d’ample. 

ENLLUMENAT 

D’EMERGENCIA 
    

en vestíbuls, sales d’espera, 

passadissos, lavabos, 

vestuaris de personal, 

magatzems, cuina i 

despatxos de la zona 

d’infermeria 
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pavimento antilliscant 

griferia monomando 

Wàter: en un dels seus 

costats mínim 0,75 m. per 

1,20 m. amb barres auxiliars 

de suport als dos costats a 

una altura màxima de 0,75 

m.  

dutxa : sense plat de dutxa, 

amb desaigüe a nivell de 

terra. Espai que permeti 

inscriure un cercle de 1,50 

m.  

Un lavabo amb dutxa com a 

màxim cada quatre places.  

BANYS I LAVABOS     

Lavabo apte per lliteres, al 

menys una cada 100 

persones; pas lliure mínim 

de 90 cm. i cercle interior 

lliure de 2 m. Amb una 

superfície mínima de 8 m2.  

Accés des de espais 

generals y àrea d’accés que 

permeti un cercle de 2m.  

no ser pas obligat a cap 

altre dependència 
armaris individuals 

individuals o dobles, 

almenys un 10% individuals 
DORMITORIS 

Armaris individuals com a 

mínim 0.50 m3 

espai lliure a un costat de 

cada llit de 80cm i una 

superfície mínima de 5m2/llit 

Llits de mínim 90 cm. I amb 

80 cm. mínim en un costat. 

espai mínim de 0.80 m entre 

llits 

superfície mínima de 0,20 

m2/llit d’il·luminació i 

ventilació directa a l'exterior, 

entre una alçada de 0,80 i 

1,80 m. 

no inferior a 8m2 en 

individuals i a 12m2 en 

dobles  

Si la ventilació és a través 

d'un pati interior, la 

superfície d'aquest ha de 

ser de 6 m2 útils, com a 

mínim 

per planta d'un lavabo i un 

wàter per cada 7 llits o 

fracció sense dotació pròpia, 

i un punt d'aigua amb dutxa 

de telèfon per cada 14 llits o 

fracció. 

cada resident tindrà mínim 

una taula, una cadira i un 

armari individual 

Han de disposar de dos 

dormitoris individuals per 

cada 40 llits com a mínim. 

superfície mínima de 6m2. 

Per a persones amb 

dificultats de moviment porta 

amb ample lliure de mínim 

1,05 m.  

 

La superfície mínima útil, 

per llit, ha de ser de 9 m2, 

en cas de dormitoris 

individuals, i de 7 m2 per llit 

en cas de dormitoris de dos 

o més llits. 

    

COMEDOR 3 m2 per usuari   
1,30m2 per persona y mai 

inferior a 16m2 

SERVEIS DE CUINA   

per a més de 25 persones, 

la superfície mínima serà de 

12,50 m2, més 0,50 m2 per 

cada persona que passi de 

25 fins a arribar a 25 m2. 

si el servei es concertat 

mínim 10 m2 amb: taula 

calenta, sistema de 

refrigeració, rentamans, 

contenidors, utensilis de 

cuina i menjador i bloc de 

cocció per a serveis mínims 
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8.2  RECULL D’INFORMACIÓ DE SUPORT: RESIDENCIA D’AVIS A SANT PERE DE RIBES  

 A fi d’adquirir experiència i per veure models, vaig tenir l’oportunitat d’entrar en una residència 

d’avis en construcció, quan estaven enllestint els acabats. A la residència vaig poder mesurar i agafar 

diferents idees que desprès podria adaptar al meu projecte. Aquí mostro algunes fotos de la mateixa.  
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8.3  PROCÈS DE TRANSFORMACIÓ DEL PROJECTE 

  En aquest apartat exposarem alguns dels plànols que es van fer al llarg de tot el procés de 

transformació que va sofrir el Celler Cooperatiu per tal de transformar-lo en una residència d’avis. En 

aquestes imatges podrem veure els plànols a ordinador amb petites modificacions a llapis. 
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