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Resum 

En aquest volum s’inclou informació relacionada amb el projecte “Anàlisi i propostes per a la 

viabilitat d’un Centre Especial de Treball per a persones amb malaltia mental” que es considera 

d’interés per al lector, completant la continguda al volum de memòria. 

A l’annex A s’inclou un glossari de termes de tot el volum. A l’annex B es treballa la situació 

actual de la salut mental a Catalunya, amb el tractament que se’n fa i els recursos associats. 

L’annex C conté informació addicional del personal del CET. A l’annex D s’amplia la informació 

relacionada amb el màrqueting estratègic, per tal de consolidar conceptes per la determinació 

de la situació actual de La Calaixera. A l’annex E es troba informació en relació a l’estudi de les 

àrees de millora, completant l’estudi de la memòria amb taules completes de dades, plànols i 

altres recursos,. Finalment, l’annex F conté dades completes a nivell econòmic del centre i el 

detall de les simulacions realitzades per a la integració de serveis logístics. 
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A. Glossari 

 TDAH: Inicials de Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat. Es tracta d’un trastorn de 

carácter neurobiològic originat a la infància, caracteritzat per la manca d’atenció, la 

hiperactivitat i impulsivitat. Aquests símptomes s’han de donar: 

- des d’abans dels 12 anys 

- amb una intensitat i freqüència superior a la normal segons edat i desenvolupament 

de l’infant. 

- de manera que interfereixen significativament en el rendiment 

- sense origen d’altres problemes mèdics 

 UEC: Servei que consisteix en un espai alternatiu on cursar temporalment l'Educació 

Secundària Obligatòria (ESO). Està adreçat a alumnes de 3r i 4t curs d'ESO o que tenen 

una edat mínima de 14 anys. És un recurs que ofereix el Departament d'Educació 

conjuntament amb ajuntaments, associacions, fundacions, entitats de caràcter religiós, etc. 

(la titularitat de la UEC és variada en els diferents municipis de Catalunya). 

 Codi Risc Suïcidi: Protocol d’actuació que té com a objectiu disminuir la mortalitat per 

suïcidi i millorar la detecció precoç de les situacions de risc. 
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B. La salut mental a Catalunya 

La salut mental ha estat declarada una prioritat en el si de la Unió Europea (Declaració 

d'Hèlsinki, gener de 2005). La Declaració d'Hèlsinki assenyala explícitament i estableix que cal 

enfocar els greus problemes de la salut mental des de la salut pública, de manera que es faciliti 

la comprensió de les múltiples variables que estan influint en l'increment del patiment i de les 

dificultats de les persones en els països europeus. Aquest malestar està en la base de 

l'augment dels trastorns de salut mental que s'esperen pels propers anys. Des d'aquesta 

perspectiva integradora, la Declaració posa èmfasi en el respecte dels drets humans i en la 

implementació de models d'atenció de base comunitària i multidisciplinària. Un sistema de 

planificació i organització col·laboratiu entre les entitats i els agents que hi participen, i el 

compromís d'avaluar els resultats dels plans i les intervencions, són els altres eixos de la 

Declaració. 

Per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i la de les 

seves famílies cal garantir-los una atenció integral que prevegi la promoció de la salut, la 

prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com la inserció social i laboral, el respecte pels 

drets de les persones afectades i la lluita contra l'estigma. 

El model d'atenció a la salut mental s'ha de basar en un model comunitari, orientat a les 

necessitats de les persones, amb una atenció més preventiva i proactiva i una organització 

basada en un sistema d'atenció integrat o integral que garanteixi la continuïtat assistencial. 

Des de la Generalitat, existeixen diversos plans d’actuació envers la salut mental: 

 Pla director de salut mental i addiccions  

El Pla director de salut mental i addiccions planteja el repte de millorar la salut mental 

de la població, la qual cosa implica, a més de la millora de l'assistència a les persones 

que pateixen trastorns mentals, la promoció de les condicions de vida que reforcen la 

salut de les persones i la prevenció de les malalties. 

La missió del Pla és decidir, planificar, executar i avaluar les accions més efectives i els 

recursos més apropiats per millorar la salut mental de la població i les adiccions, d'acord 

amb un model de base comunitària i intersectorial en què participin els diversos agents. 

Aquest model ha d'integrar la promoció social dels factors de salut i la prevenció dels 

trastorns, i ha d'incloure el tractament, la rehabilitació i la inserció òptimes de les 
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persones i els grups de població que pateixen trastorns mentals i addiccions, així com el 

suport a les famílies. 

 El Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions 

 El Govern de la Generalitat, en la línia de la Unió Europea, i conjuntament amb les 

entitats del sector de la salut mental (persones afectades, famílies, proveïdors i 

professionals) vol impulsar el desplegament del Pla Integral d’Atenció a les persones 

amb trastorns mentals i addiccions en els propers anys. 

  

Els objectius d’aquest pla són millorar l’atenció a la salut mental i la qualitat de vida de 

les persones afectades i les seves famílies; incorporar estratègies de promoció de la 

salut, prevenció de la malaltia, atenció i reinserció social i laboral, potenciant un treball 

conjunt i complementari dels serveis de salut, socials, educatius, laborals i de la justícia; 

afavorir la participació ciutadana i social de les persones amb problemes de salut 

mental i la disminució de les desigualtats socials d’aquest col·lectiu, i disposar d’un 

instrument de planificació i priorització de les polítiques públiques que s’han de 

desenvolupar des dels diferents departaments de la Generalitat per a l’atenció 

d’aquestes persones. 

La priorització de les actuacions per als propers tres anys fa especial èmfasi en l’atenció 

específica al col·lectiu d’infants i adolescents, tant des del punt de vista de les accions 

de lluita contra l’estigma de la malaltia, com en els processos de prevenció, detecció i 

tractament en aquests pacients. 

Les principals actuacions que es duran a terme en els propers mesos són: 

 Lluita contra l’estigma 

Compromís en la lluita contra l’estigma associat a les malalties mentals a través de la 

difusió de campanyes de sensibilització i informació sobre la malaltia,així com el suport 

al projecte Obertament, que, com a novetat, inclourà una línia d’actuació sobre salut 

mental i estigma adreçat a la població adolescent. 

 Millora de l’atenció a la població infantil i juvenil amb problemes de salut mental 

mitjançant intervencions conjuntes dels serveis sanitaris, educatius i socials 

- Desplegament del Pla Integral d’Atenció a l’Autisme. 

- Creació d’unitats funcionals integrades per professionals de l’àmbit sanitari, 

social i educatiu per atendre la primera infància (0-6 anys). 
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- Impuls del diagnòstic precoç de trastorns mentals en l’embaràs i l’etapa 

perinatal. 

- Pla pilot per a la detecció de problemes de conducta en la primera infància i en 

l’etapa escolar, en col·laboració amb la Universitat de Connecticut. 

- Atenció integral sanitària i educativa als infants i adolescents amb TDAH. 

- Estudi sobre l’impacte dels problemes de salut mental en el fracàs escolar i 

actuacions interdepartamentals per fer-hi front. 

- Elaboració d’un pla de vida de les persones amb problemes de salut mental en 

la franja dels 0 als 16 anys. 

- Coordinació entre els serveis sanitaris i les UEC per a alumnes amb trastorns 

mentals i/o de conducta. 

 

 Millora de l’atenció en els entorns assistencials: 

- Inici de la implementació del Codi Risc Suïcidi al territori català. 

- Participació de professionals de l’àmbit sanitari i/o social i de persones amb 

problemes de salut mental, en la formació dels cossos de seguretat. 

- Millora de la coordinació dels serveis sanitaris i forces de seguretat per a 

l’atenció de les urgències, els trasllats i ingressos involuntaris. 

- Participació i associacionisme. 

- Promoció de l’associacionisme de les persones amb trastorn mental, per tal que 

participin directament en el disseny de les polítiques públiques. 

Suport a les famílies. 

- Impuls al projecte “Capacitant ciutadans actius de la seva salut mental” per a la 

formació i capacitació de les famílies i persones amb trastorns mentals. 

- Inclusió social. 

- Canvi en el model de prestació dels serveis d’habitatge per a les persones amb 

malaltia mental, per tal de garantir la inclusió social i la continuïtat assistencial, 

tant en les modalitats de llar residència, llar amb suport i servei d’autonomia a la 

pròpia llar. Es passarà d’un model de finançament de prestació individual a un 

model de finançament directe a l’entitat, a través de la concertació dels serveis 

d’habitatge. 

-  

Inserció laboral 

- Desplegament i avaluació del projecte entre la Generalitat, la Fundació la Caixa i 

el Darmouth Psychiatric Research Center per millorar la inserció laboral de les 
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persones amb trastorn mental a les empreses ordinàries i concreció de les 

mesures a adoptar. 

- Disseny del nou model d’inserció sociolaboral per a persones amb trastorns de 

salut mental. 

 Suport en l’àmbit judicial i penal  

- Millora de la valoració psiquiàtrica i pericial en els procediments judicials. 

- Impuls d’actuacions en els centres penitenciaris i en l’atenció de salut mental als 

joves i menors en l’àmbit de la justícia juvenil. 

- Defensa del model català d’execució de les mesures de seguretat a través de la 

promoció de modificacions a la reforma del Codi Penal. 

- Creació d’un grup de treball dels Departaments de Salut, de Benestar Social i 

Família i de Justícia amb magistrats i membres del Ministeri Fiscal per a la 

millora dels processos d’incapacitació. 

 

 L'atenció social a les persones amb trastorn mental 

Per tal d'afavorir la integració social i comunitària de les persones amb trastorn mental i 

addiccions, el Departament de Benestar Social i Família, a través de l'Institut Català 

d'Assistència i Serveis Socials, té desplegat un conjunt de serveis i prestacions que 

estan regulats a la Cartera de serveis del Departament. 

Així mateix, a través del Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de 

l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència (PRODEP), 

programa interdepartamental adscrit al Departament de Benestar Social i Família i al 

Departament de Salut, que va ser creat la primavera del 2005 amb l'objectiu de dur a 

terme el desplegament de la Llei de la dependència a Catalunya, gestiona les 

valoracions i el reconeixement de dependència d'acord amb allò establert a la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 

 Pla d'atenció integral a les persones amb transtorn de l'espectre autista (TEA) 

El Pla integral està consensuat entre professionals de diferents xarxes d’atenció –social, 

educativa i sanitària–, de diferents especialitats i disciplines i de diferents orientacions 

teòriques. Aquest Pla té com a objectiu avançar i millorar en el diagnòstic i la detecció 

precoç d’aquests problemes i en l’atenció integral a les persones que els pateixen i a les 

seves famílies, tot optimitzant el serveis i recursos disponibles i garantint la continuïtat 

assistencial en el procés d’atenció. 
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C. El personal del CET La Calaixera 

El següent quadre mostra el detall d’un dels darrers anàlisis que des del CET s’ha dut a terme 
per tal de determinar les accions que es poden treballar amb cadascun dels treballadors 
desocupats, tenint en compte diferents indicadors. En cadascun d’aquests indicadors s’atorga 
una puntuació, essent 1 una puntuació “bona”, 2 una puntuació “mitja” i 3 una puntuació 
“dolenta”: 
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és'la'seva'situació'econòm

ica'i'buscar'possibles'
solhlucions.'('possibilitat'1'any'm

és'i'2'anys'd'atur'i'
jubilació'als'58)

1965
47

62,5
lim

itacions'al'nivell'cognitiu,'dificultats'al'nivell'
relacional'am

b'el'grup
3

suport'per'part'de'la'fam
ilia,'no'hi'ha'dificultat'

econòm
ica

3
segons'l'estat'de'la'm

alaltia.''''''''''''''''
2

Va'entrar'al'procés'terapèutic'm
itjançant'el'rol'

laboral.'La'feina'la'sosté'a'nivell'psicològic.'P.'ex.'A'
vacances'evolució'clínica'negativa.'

Problem
es'am

b'l'oci'?'m
antenir'la'vinculació'am

b'en'
José.'O

bjectiu'm
issatgeria'a'veure'que'tal?

1967
45

3.156,43'€
50

lim
itacions'al'nivell'cognitiu,'dificultats'al'nivell'

relacional'am
b'el'grup

3
s'ha'd'investigar'm

és'?'el'pare'té'una'pensió'alta'però'
hi'han'm

olts'problem
es'al'nivell'de'la'fam

ília
2

segons'l'estat'de'la'm
alaltia.''''''''''''''''

2
Perfil'no'laboral.'S'identifica'am

b'un'rol'reivindicatiu:'
parla'dels'seus'drets'(a'treballar'entre'd'altres).'Li'
costa'acceptar'ordres,'pautes,'…

'

Parlar'am
b'el'pare'i'buscar'un'projecte'de'voluntariat'?'

alta'possibilitat'de'descom
pensació'en'aquest'cas'?'

intervenció'JO
AN

?'

1957
55

2941,31
62,5

lim
itacions'al'nivell'cognitiu,'dificultats'al'nivell'

relacional'am
b'el'grup

3
cobra'una'pensió'contributiva'alta'però'no'sap'
gestionar'els'diners

3
pasiva

3
Podria'assum

ir'una'm
ena'de'"jubilació"'anticipada,'té'

pensió'contributiva'que'facilita'aquest'pas.'
D
em

anar'la'plaça'de'residència'(en'm
arxa)'+'

incapacitació'legal'

1973
39

100
lim

itacions'al'nivell'cognitiu,'seguram
ent'm

olt'bon'
funcionam

ent'en'cas'd'operacions'm
olt'definides'i'

repetitives'
2

s'ha'd'investigar'm
és'

2
en'general'bona'però'm

olt'poca'
adaptació'al'canvi

2
Tendència'a'l'apatia'i'cercar'com

oditat.'Li'convé'sortir'
de'zona'de'com

oditat.'Pot'respondre'si'es'fa'
acom

panyam
ent'a'aquest'procés.'

M
issatgeria

1981
31

62,5
m
olt'bona'adaptació'al'canvi'am

b'altes'possibilitats'
d'inserció'laboral'?'vol'sortir'del'CET

1
sense'cap'problem

a'
1

bona
1

Aspira'a'treballar'a'em
presa'ordinària'i'va'seguint'

itinerari'am
b'aquest'fi.'

M
issatgeria

1967
45

3.926,25'€
100

m
oltes'capacitats'congnitives'però'dificultats'al'nivell'

relacional'i'ritm
e'de'treball'lent'

3
sense'cap'problem

a'
3

pasiu
3

Li'dona'valor'a'la'feina.'Sentim
ent'de'fracàs.

Participar'activam
ent'en'el'voluntariat'de'CRAM

'?'2'
m
atins'a'la'setm

ana'per'cuidar'els'anim
als'm

arítim
s'

(w
w
w
.cram

.org)'o'Cruz'Roja

1977
35

3.860,41'€
100

problem
es'am

b'l'esquena,'lim
itacions'al'nivell'

cognitiu'i'relacional

3
viu'am

b'el'm
arit'que'cobra'la'pensió'contributiva'+'

salari'aquí,'podran'haver?hi'problem
es

1
pasiva

3

Am
b'els'canvis'que's'estan'donant'd'activitats'està'

conectant'am
b'les'seves'dificultats'per'realitzar'

m
oltes'tasques,'preocupada'per'pèrdua'de'feina'i'

conseqüències'econòm
iques'i'de'sentim

ent'
d'inutilitat.'

D
ificultat'econòm

ica'bastant'elevada'?'s'ha'de'm
irar'

m
olt'bé!!!'+'oci.'N

o'pot'cobrar'PN
C'perque'esta'

casada'(Criteri'ingressos'fam
iliars…

)''

1958
54

3.509,12'€
100

problem
es'físics'am

b'la'cam
a,'lim

itacions'al'nivell'
cognitiu

3
cobra'una'pensió'contributiva'i'té'el'seu'pis

3
pasiu

3

M
olt'interioritzada'la'm

oral'del'treball,'tot'i'que'no'es'
correspongui'am

b'actituds'que'm
ostra.'La'pèrdua'de'

to'd'activitat'al'CET'li'ha'perjudicat'perquè'era'm
olt'

actiu.'Frustrat'per'reducció'de'jornada.'Vol'seguir'
treballant.'

Tem
a'oci!!!''Tot'i'que'ell'voldria'treballar,'m

illor'un'
voluntariat

1973
39

62,5
capacitats'però'un'bloqueig'fort'al'nivell'd'adaptació'
als'canvis,'aprenentatge'm

olt'lent'i'necessita'm
olt'

d'acom
panyam

ent,'insegura'
2

sense'cap'problem
a'

3
bona

1
Alt'valor'sim

bòlic'al'fet'de'treballar.'H
a'fet'tot'un'

itinerari'pre'laboral'llarg,'am
b'intents'd'inserció'a'

em
presa'que's'han'frustrat'per'pors'i'bloqueig.'

M
issatgeria

1976
36

100

capacitats'altes'però'dificultats'al'nivell'relacional

2
no'té'fam

ília,'viscent'a'pisos'terapèutics,'tam
poc'

podria'tenir'accés'a'tenir'una'pensió
1

segons'l'estat'de'la'm
alaltia.''''''''''''''''

2
Procés'd'inserció.'D

e'm
om

ent'convenient'garantir'
dret'de'retorn.'

Com
ercial'o'inserció'laboral'però's'ha'de'definir'un'

lloc'de'treball.'Ens'hem
'de'donar'un'tem

ps'per'si'
segueix'a'l'H

otel'o'segueix'am
b'aquetestes'feines'en'

el'sector'ja'no'guardar?li'la'plaça'si'en'falten
5.615,35'€

Problem
es'econòm

ics
1

PERSO
N
ES$SEN

SE$O
CU

PACIÓ

Taula C-1 – Control de personal amb desocupació 
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D. Màrqueting estratègic 

El màrqueting estratègic és la part de la direcció estratègica encarregada de la fase d’anàlisi 
d’un negoci, ja sigui de nova implantació o d’un ja existent, tenint en compte els recursos i les 
capacitats de l’empresa, així com el mercat de referència en que es situa. 

Per treballar en aquest camp, s’utilitzen diferents tècniques o eines, que tot seguit es detallen. 
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D.1. Investigació de mercat 

D.1.1. Resultats de la investigació de mercat pel servei de missatgeria 

D.1.1.1. Document de recollida de dades 

 

 

17/6/16 18:04LA CALAIXERA D'AREP - ASM

Página 1 de 3https://docs.google.com/a/asmred.es/forms/d/1nm4ClLGqlPUQoPt4dQWtTFLFlD-T79mPM3xxy-PfgxY/viewform

LA CALAIXERA D'AREP - ASM
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, SOBRE LA RED DE TRANSPORTE DE ASM, Y SOBRE NUESTRA 
EMPRESA LA CALAIXERA, 

*Obligatorio

NOMBRE DE EMPRESA *

CALIDAD DEL SERVICIO ASM

1 2 3 4 5

plazo de entrega muy insatisfactorio plazo de entrega muy satisfactorio

PRECIOS DE SERVICIOS ASM

1 2 3 4 5

precios muy insatisfactorios precios muy satisfactorios

VALORACION DE SERVICIO DE RECOGIDA LA CALAIXERA
horarios que venimos a recoger en vuestra empresa

1 2 3 4 5

insatisfactorio satisfactorio

VALORACION ATENCION TELEFONICA LA CALAIXERA

1 2 3 4 5

insatisfactorio satisfactorio

VALORACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN LA CALAIXERA
personal de administracion solucionando incidencias

1 2 3 4 5

insatisfecho satisfecho

Editar este formulario
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17/6/16 18:13LA CALAIXERA D'AREP - ASM

Página 2 de 3https://docs.google.com/a/asmred.es/forms/d/1nm4ClLGqlPUQoPt4dQWtTFLFlD-T79mPM3xxy-PfgxY/viewform

Con la tecnología de

VALORACION DEL PERSONAL LA CALAIXERA
personal repartidores

1 2 3 4 5

insatifecho satisfecho

VALORACION ATENCIÓN COMERCIAL

1 2 3 4 5

insatisfecho satisfecho

Elegir 3 opciones mas importante del servicio de mensajeria

 puntualidad del servicio de recogida

 atencion personalizada

 facilidad de contacto por las gestiones

 precios competitivos

 valor social sujeto con el servicio

 cumplimiento de la lei LISMI

 e-commerce - integración del sistema

 seguimiento de envíos on-line

 puntos de recogida (parcel shop)

 pago de reembolsos rápido y eGcaz

 transparencia en el sistema de  facturación

AMPLIACION DE SERVICIOS DE LA CALEIXERA
si estuvierais interesados señalar las opciones que querais

 Informacion del dpto de material de oGcina

 Productos de alimentación ecologica "Cal Romesco"

 Servicio de pintura

 ninguna de ellas

 distribucio de entregas i recollides de Barcelona amb servei intern

 Otro: 

Este formulario se creó en ASM. 

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
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D.1.1.2. Quadre resum de resultats 

Degut al seu volum, aquesta informació es troba disponible en format electrònic al CD adjunt  
aquest projecte. 
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D.1.1.3. Resum gràfic de resultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1 – Número de respostes per valoració de la qualitat de servei 

 

Figura D.2 – Número de respostes per valoració del preu del servei 
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Figura D.3 - Número de respostes per valoració del servei de recollida 

Figura D.4 - Número de respostes per valoració del servei d’atenció telefònica 
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Figura D.5 - Número de respostes per valoració del personal d’administració 

Figura D.6 - Número de respostes per valoració del servei de personal 
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Figura D.7 - Número de respostes per valoració de l’atenció comercial 
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Figura D.8 - Número de respostes per valoració dels atributs més importants 
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Figura D.9 - Número de respostes per valoració de l’ampliació de serveis 
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D.1.2. Resultats de la investigació de mercat pel servei de Cal Romesco 

D.1.2.1. Document de recollida de dades 

 

 

 

 

 

Home Dona

1 Sexe?

Amb-nens Sense-nens

2 Situació-familiar?

18929-anys 30944-anys 45954-anys Més-de-55-anys

3 Franja-d'edat?

Menys-2€ 2915€ 15929€ Més-de-30€

4 Import-del-tiquet

Puntual 1-per-setmana 2-o-3-per-set. Cada-dia

5 Freqüència-de-compra

6 Atributs-més-valorats-
(encerclar-ne.dos): atenció.al.client proximitat producte.ecològic Obertura.tot.el.dia

responsabilitat.
social

varietat.de.
producte preu

altre:

7 Serveis-addicionals-
(encerclar-ne.dos):

transport.a.
domicili

botiga.virtual.
(compra.2.0) més.botigues aparcament

música.ambient còrner.sense.
gluten

receptes.
saludables

tallers.sobre.
alimentació

degustació.de.
producte

targeta.client.amb.
descomptes

Mailing.amb.
novetats.de.Cal.

Romesco

servei.de.
nutricionista./.

dietista

ENQUESTA.DE.SATISFACCIÓ.DE.CLIENTS.
CAL.ROMESCO.DEL.CET.LA.CALAIXERA.

D'AREP

altre:
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D.1.2.2. Quadre resum de resultats 

 

 

Sexe? Situació+
familiar?

Franja+
d'edat?

Import+del+
tiquet

Freqüència+de+
compra Atribut+més+valorat+1 Atribut+més+valorat+2 Servei+addicional+1 Servei+addicional+2 data+d'enquesta

1 home amb(nens 30-44(anys menys(2€ cada(dia atenció(al(client producte(ecològic transport(a(domicili targeta(client(amb(
descomptes dijous(15/10(matí

2 dona sense(nens 30-44(anys 2-15€ cada(dia producte(ecològic obertura(tot(el(dia més(botigues servei(de(
nutricionista/dietista dijous(15/10(matí

3 home sense(nens 30-44(anys 2-15€ puntual atenció(al(client responsabilitat(social receptes(saludables targeta(client(amb(
descomptes dijous(15/10(matí

4 home amb(nens 45-54(anys 15-29€ puntual responsabilitat(social varietat(producte tallers(sobre(alimentació degustació(de(producte dijous(15/10(matí

5 dona amb(nens 45-54(anys menys(2€ 1(per(setmana producte(ecològic preu més(botigues degustació(de(producte dijous(15/10(matí

6 dona sense(nens 30-44(anys 2-15€ puntual producte(ecològic responsabilitat(social dijous(15/10(matí

7 dona més(de(55(
anys 15-29€ puntual producte(ecològic responsabilitat(social transport(a(domicili receptes(saludables dijous(15/10(matí

8 dona amb(nens 45-54(anys 2-15€ puntual producte(ecològic proximitat receptes(saludables targeta(client(amb(
descomptes dijous(15/10(matí

9 dona sense(nens 45-54(anys 2-15€ 2(o(3(per(setmana atenció(al(client varietat(producte botiga(virtual((compra(
2.0) degustació(de(producte dijous(15/10(matí

10 dona amb(nens més(de(55(
anys 15-29€ 2(o(3(per(setmana producte(ecològic varietat(producte transport(a(domicili degustació(de(producte dijous(15/10(matí

11 dona sense(nens 45-54(anys 15-29€ puntual producte(ecològic responsabilitat(social més(botigues receptes(saludables dijous(15/10(matí

12 dona sense(nens més(de(55(
anys més(de(30€ 2(o(3(per(setmana atenció(al(client producte(ecològic dijous(15/10(matí

13 dona sense(nens 45-54(anys 2-15€ cada(dia proximitat responsabilitat(social més(botigues degustació(de(producte dijous(15/10(matí

14 dona amb(nens 30-44(anys 15-29€ 1(per(setmana producte(ecològic responsabilitat(social més(botigues degustació(de(producte dijous(15/10(matí

15 home amb(nens 45-54(anys 2-15€ 1(per(setmana obertura(tot(el(dia varietat(producte música(ambient receptes(saludables dijous(15/10(matí

16 dona amb(nens 18-29(anys més(de(30€ 2(o(3(per(setmana atenció(al(client varietat(producte música(ambient targeta(client(amb(
descomptes dijous(15/10(matí

17 dona amb(nens 45-54(anys 15-29€ 1(per(setmana producte(ecològic proximitat botiga(virtual((compra(
2.0)

servei(de(
nutricionista/dietista dijous(15/10(tarda

18 dona sense(nens més(de(55(
anys 15-29€ puntual dijous(15/10(tarda

19 dona sense(nens 45-54(anys 2-15€ cada(dia atenció(al(client proximitat receptes(saludables degustació(de(producte dijous(15/10(tarda

20 dona sense(nens més(de(55(
anys 2-15€ 1(per(setmana producte(ecològic responsabilitat(social transport(a(domicili targeta(client(amb(

descomptes dijous(15/10(tarda

21 dona sense(nens més(de(55(
anys 2-15€ puntual atenció(al(client producte(ecològic transport(a(domicili degustació(de(producte dijous(15/10(tarda

22 home sense(nens 30-44(anys 15-29€ 1(per(setmana atenció(al(client producte(ecològic més(botigues servei(de(
nutricionista/dietista dijous(15/10(tarda

23 dona sense(nens 45-54(anys 2-15€ 1(per(setmana dijous(15/10(tarda

24 dona amb(nens 30-44(anys 2-15€ puntual producte(ecològic varietat(producte tallers(sobre(alimentació targeta(client(amb(
descomptes dijous(15/10(tarda

25 dona sense(nens 30-44(anys 15-29€ 1(per(setmana atenció(al(client responsabilitat(social botiga(virtual((compra(
2.0)

targeta(client(amb(
descomptes dijous(15/10(tarda

26 dona sense(nens 45-54(anys 2-15€ 1(per(setmana proximitat producte(ecològic més(botigues receptes(saludables dijous(15/10(tarda

27 dona sense(nens 45-54(anys 2-15€ 1(per(setmana dijous(15/10(tarda

28 dona 45-54(anys més(de(30€ 2(o(3(per(setmana atenció(al(client responsabilitat(social targeta(client(amb(
descomptes

servei(de(
nutricionista/dietista dijous(15/10(tarda

29 home sense(nens 30-44(anys més(de(30€ 2(o(3(per(setmana atenció(al(client producte(ecològic targeta(client(amb(
descomptes

mailing(amb(novetats(de(
Cal(Romesco dijous(15/10(tarda

30 home sense(nens 45-54(anys 15-29€ 2(o(3(per(setmana producte(ecològic responsabilitat(social transport(a(domicili mailing(amb(novetats(de(
Cal(Romesco dijous(15/10(tarda

31 dona amb(nens 45-54(anys 15-29€ 2(o(3(per(setmana atenció(al(client producte(ecològic tallers(sobre(alimentació servei(de(
nutricionista/dietista dijous(15/10(tarda

32 dona sense(nens 18-29(anys 1(per(setmana atenció(al(client producte(ecològic còrner(sense(gluten receptes(saludables dijous(15/10(tarda

33 dona sense(nens 30-44(anys 15-29€ 1(per(setmana producte(ecològic responsabilitat(social còrner(sense(gluten targeta(client(amb(
descomptes dijous(15/10(tarda

34 home sense(nens 30-44(anys 2-15€ puntual producte(ecològic responsabilitat(social tallers(sobre(alimentació degustació(de(producte dijous(15/10(tarda

35 home sense(nens més(de(55(
anys 2-15€ puntual proximitat responsabilitat(social dijous(15/10(tarda

36 dona sense(nens 30-44(anys 15-29€ 1(per(setmana atenció(al(client responsabilitat(social música(ambient tallers(sobre(alimentació dijous(15/10(tarda

37 dona amb(nens 45-54(anys 2-15€ puntual producte(ecològic preu degustació(de(producte servei(de(
nutricionista/dietista dijous(15/10(tarda

38 home sense(nens 30-44(anys 15-29€ 1(per(setmana proximitat producte(ecològic més(botigues receptes(saludables dijous(15/10(tarda

39 home sense(nens més(de(55(
anys 2-15€ puntual dijous(15/10(tarda

40 home sense(nens més(de(55(
anys 2-15€ 1(per(setmana producte(ecològic varietat(producte targeta(client(amb(

descomptes
servei(de(

nutricionista/dietista divendres(16/10(matí

41 dona amb(nens 30-44(anys menys(2€ puntual proximitat responsabilitat(social degustació(de(producte targeta(client(amb(
descomptes divendres(16/10(matí

42 home sense(nens més(de(55(
anys 2-15€ puntual atenció(al(client proximitat més(botigues música(ambient divendres(16/10(matí

43 dona amb(nens 45-54(anys 2-15€ 1(per(setmana proximitat producte(ecològic còrner(sense(gluten receptes(saludables divendres(16/10(matí

44 dona amb(nens 45-54(anys 15-29€ 1(per(setmana producte(ecològic responsabilitat(social més(botigues tallers(sobre(alimentació divendres(16/10(matí
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45 home sense)nens 30,44)anys 2,15€ 2)o)3)per)setmana obertura)tot)el)dia varietat)producte degustació)de)producte targeta)client)amb)
descomptes divendres)16/10)matí

46 dona sense)nens més)de)55)
anys 2,15€ 1)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic targeta)client)amb)

descomptes
servei)de)

nutricionista/dietista divendres)16/10)matí

47 home sense)nens 30,44)anys 2,15€ puntual producte)ecològic responsabilitat)social botiga)virtual)(compra)
2.0)

targeta)client)amb)
descomptes divendres)16/10)matí

48 dona sense)nens més)de)55)
anys 2,15€ 2)o)3)per)setmana atenció)al)client obertura)tot)el)dia còrner)sense)gluten receptes)saludables divendres)16/10)tarda

49 dona sense)nens més)de)55)
anys 15,29€ 1)per)setmana proximitat obertura)tot)el)dia botiga)virtual)(compra)

2.0)
servei)de)

nutricionista/dietista divendres)16/10)tarda

50 dona sense)nens 30,44)anys 2,15€ 2)o)3)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social targeta)client)amb)
descomptes

servei)de)
nutricionista/dietista divendres)16/10)tarda

51 home sense)nens 45,54)anys 2,15€ 2)o)3)per)setmana producte)ecològic atenció)al)client degustació)de)producte targeta)client)amb)
descomptes divendres)16/10)tarda

52 dona sense)nens 18,29)anys 2,15€ 1)per)setmana preu altre transport)a)domicili tallers)sobre)alimentació divendres)16/10)tarda

53 dona amb)nens 30,44)anys 2,15€ 2)o)3)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social targeta)client)amb)
descomptes divendres)16/10)tarda

54 dona sense)nens més)de)55)
anys 2,15€ 1)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic receptes)saludables targeta)client)amb)

descomptes divendres)16/10)tarda

55 dona amb)nens 45,54)anys 2,15€ puntual producte)ecològic responsabilitat)social receptes)saludables degustació)de)producte divendres)16/10)tarda

56 dona sense)nens 45,54)anys 2,15€ puntual proximitat producte)ecològic degustació)de)producte servei)de)
nutricionista/dietista divendres)16/10)tarda

57 home sense)nens 30,44)anys menys)2€ 1)per)setmana divendres)16/10)tarda

58 home sense)nens 30,44)anys menys)2€ 1)per)setmana atenció)al)client proximitat música)ambient degustació)de)producte divendres)16/10)tarda

59 dona sense)nens més)de)55)
anys 2,15€ puntual divendres)16/10)tarda

60 home amb)nens més)de)55)
anys més)de)30€ 1)per)setmana proximitat producte)ecològic tallers)sobre)alimentació targeta)client)amb)

descomptes divendres)16/10)tarda

61 dona amb)nens 45,54)anys 15,29€ puntual proximitat producte)ecològic transport)a)domicili aparcament divendres)16/10)tarda

62 dona sense)nens 30,44)anys 15,29€ 2)o)3)per)setmana atenció)al)client responsabilitat)social targeta)client)amb)
descomptes

mailing)amb)novetats)de)
Cal)Romesco divendres)16/10)tarda

63 dona amb)nens 30,44)anys 2,15€ 1)per)setmana proximitat responsabilitat)social transport)a)domicili targeta)client)amb)
descomptes divendres)16/10)tarda

64 dona amb)nens 30,44)anys 15,29€ 1)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic botiga)virtual)(compra)
2.0) degustació)de)producte divendres)16/10)tarda

65 dona amb)nens més)de)55)
anys 2,15€ puntual proximitat producte)ecològic més)botigues targeta)client)amb)

descomptes divendres)16/10)tarda

66 dona sense)nens 1)per)setmana atenció)al)client proximitat divendres)16/10)tarda

67 dona sense)nens 30,44)anys 15,29€ 1)per)setmana varietat)de)producte responsabilitat)social còrner)sense)gluten targeta)client)amb)
descomptes divendres)16/10)tarda

68 dona amb)nens 45,54)anys 15,29€ 1)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social música)ambient servei)de)
nutricionista/dietista divendres)16/10)tarda

69 home sense)nens 45,54)anys 2,15€ 1)per)setmana divendres)16/10)tarda

70 dona amb)nens 45,54)anys menys)2€ puntual proximitat obertura)tot)el)dia música)ambient degustació)de)producte divendres)16/10)tarda

71 dona sense)nens 2,15€ 2)o)3)per)setmana atenció)al)client obertura)tot)el)dia degustació)de)producte targeta)client)amb)
descomptes divendres)16/10)tarda

72 home amb)nens 45,54)anys més)de)30€ 1)per)setmana obertura)tot)el)dia varietat)producte música)ambient receptes)saludables divendres)16/10)tarda

73 dona sense)nens 30,44)anys 2,15€ 1)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic música)ambient més)botigues divendres)16/10)tarda

74 home sense)nens 30,44)anys menys)2€ puntual atenció)al)client producte)ecològic aparcament receptes)saludables divendres)16/10)tarda

75 home sense)nens 18,29)anys menys)2€ puntual atenció)al)client proximitat música)ambient botiga)virtual)(compra)
2.0) divendres)16/10)tarda

76 home sense)nens més)de)55)
anys 2,15€ 1)per)setmana divendres)16/10)tarda

77 dona amb)nens 30,44)anys 2,15€ puntual atenció)al)client producte)ecològic tallers)sobre)alimentació servei)de)
nutricionista/dietista divendres)16/10)tarda

78 home sense)nens 45,54)anys 2,15€ puntual proximitat producte)ecològic dissate)17/10)matí

79 dona sense)nens 30,44)anys 2,15€ puntual atenció)al)client responsabilitat)social receptes)saludables tallers)sobre)alimentació dissate)17/10)matí

80 home amb)nens més)de)55)
anys menys)2€ 1)per)setmana proximitat targeta)client)amb)

descomptes dissate)17/10)matí

81 dona sense)nens més)de)55)
anys 15,29€ puntual producte)ecològic responsabilitat)social servei)de)

nutricionista/dietista dissate)17/10)matí

82 home amb)nens 30,44)anys 2,15€ puntual producte)ecològic responsabilitat)social botiga)virtual)(compra)
2.0)

targeta)client)amb)
descomptes dissate)17/10)matí

83 dona amb)nens més)de)55)
anys més)de)30€ 2)o)3)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic tallers)sobre)alimentació targeta)client)amb)

descomptes dissate)17/10)matí

84 dona sense)nens més)de)55)
anys 15,29€ 1)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic més)botigues targeta)client)amb)

descomptes dissate)17/10)matí

85 dona sense)nens 30,44)anys més)de)30€ 1)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social tallers)sobre)alimentació targeta)client)amb)
descomptes dissate)17/10)matí

86 home sense)nens 30,44)anys més)de)30€ 1)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social còrner)sense)gluten mailing)amb)novetats)de)
Cal)Romesco dissate)17/10)matí

87 dona sense)nens més)de)55)
anys 2,15€ puntual producte)ecològic obertura)tot)el)dia degustació)de)producte targeta)client)amb)

descomptes dissate)17/10)matí

88 dona amb)nens més)de)55)
anys 15,29€ 1)per)setmana producte)ecològic atenció)al)client tallers)sobre)alimentació degustació)de)producte dissate)17/10)matí

89 home sense)nens 30,44)anys 2,15€ puntual atenció)al)client responsabilitat)social còrner)sense)gluten receptes)saludables dissate)17/10)matí

90 home sense)nens més)de)55)
anys cada)dia atenció)al)client altre:)respecte)amb)al)

terra
targeta)client)amb)

descomptes
servei)de)

nutricionista/dietista dissate)17/10)matí
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91 home amb)nens 45.54)anys 2.15€ puntual atenció)al)client varietat)producte Altre:)preu)més)ajustat
servei)de)

nutricionista/dietista
dissate)17/10)matí

92 dona amb)nens 30.44)anys 2.15€ 1)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social tallers)sobre)alimentació
targeta)client)amb)

descomptes
dissate)17/10)matí

93 home amb)nens 30.44)anys 15.29€ 1)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social
targeta)client)amb)

descomptes

Altre:)saber)quina)fruita)i)

verdura)teniu
dissate)17/10)matí

94 home sense)nens 45.54)anys 2.15€ 2)o)3)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social
targeta)client)amb)

descomptes

mailing)amb)novetats)de)

Cal)Romesco
dissate)17/10)matí

95 dona sense)nens
més)de)55)

anys
15.29€ puntual producte)ecològic proximitat transport)a)domicili receptes)saludables dissate)17/10)matí

96 dona sense)nens 30.44)anys 2.15€ puntual producte)ecològic obertura)tot)el)dia transport)a)domicili
targeta)client)amb)

descomptes
dissate)17/10)matí

97 dona sense)nens 30.44)anys puntual producte)ecològic obertura)tot)el)dia més)botigues tallers)sobre)alimentació dissate)17/10)matí

98 dona amb)nens 30.44)anys 2.15€ 1)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic transport)a)domicili tallers)sobre)alimentació dissate)17/10)matí

99 dona sense)nens 30.44)anys 2.15€ 1)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic
targeta)client)amb)

descomptes
tallers)sobre)alimentació dissate)17/10)matí

100 dona amb)nens 45.54)anys 15.29€ 2)o)3)per)setmana proximitat producte)ecològic
botiga)virtual)(compra)

2.0)

targeta)client)amb)

descomptes
dissate)17/10)matí

101 dona sense)nens 45.54)anys 15.29€ 2)o)3)per)setmana preu producte)ecològic degustació)de)producte
targeta)client)amb)

descomptes
dissate)17/10)matí

102 dona amb)nens 45.54)anys 15.29€ 1)per)setmana producte)ecològic varietat)producte degustació)de)producte
targeta)client)amb)

descomptes
dilluns)19/10)matí

103 dona sense)nens
més)de)55)

anys
15.29€ 1)per)setmana producte)ecològic atenció)al)client còrner)sense)gluten

targeta)client)amb)

descomptes
dilluns)19/10)matí

104 dona sense)nens 30.44)anys 2.15€ puntual preu responsabilitat)social còrner)sense)gluten
targeta)client)amb)

descomptes
dilluns)19/10)matí

105 home sense)nens
més)de)55)

anys
2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

106 dona sense)nens 45.54)anys 1)per)setmana atenció)al)client preu degustació)de)producte dilluns)19/10)tarda

107 home sense)nens 30.44)anys menys)2€ puntual dilluns)19/10)tarda

108 dona sense)nens
més)de)55)

anys
2.15€ 1)per)setmana responsabilitat)social varietat)producte receptes)saludables degustació)de)producte dilluns)19/10)tarda

109 dona sense)nens
més)de)55)

anys
2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

110 dona sense)nens 45.54)anys 2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

111 home sense)nens 30.44)anys 2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

112 home amb)nens 30.44)anys 15.29€ 1)per)setmana dilluns)19/10)tarda

113 dona sense)nens 30.44)anys 2.15€ 1)per)setmana proximitat producte)ecològic
targeta)client)amb)

descomptes
Altre:)Carn)ecològica dilluns)19/10)tarda

114 dona sense)nens 30.44)anys 2.15€ 1)per)setmana proximitat producte)ecològic
targeta)client)amb)

descomptes
receptes)saludables dilluns)19/10)tarda

115 dona amb)nens
més)de)55)

anys
més)de)30€ cada)dia atenció)al)client preu música)ambient tallers)sobre)alimentació dilluns)19/10)tarda

116 dona amb)nens 45.54)anys 2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

117 dona amb)nens 30.44)anys 15.29€ 1)per)setmana producte)ecològic obertura)tot)el)dia
botiga)virtual)(compra)

2.0)

targeta)client)amb)

descomptes
dilluns)19/10)tarda

118 dona sense)nens 2.15€ puntual proximitat producte)ecològic
botiga)virtual)(compra)

2.0)
dilluns)19/10)tarda

119 dona sense)nens 30.44)anys 15.29€ puntual producte)ecològic varietat)producte més)botigues
mailing)amb)novetats)de)

Cal)Romesco
dilluns)19/10)tarda

120 home sense)nens
més)de)55)

anys
més)de)30€ 1)per)setmana producte)ecològic responsabilitat)social música)ambient receptes)saludables dilluns)19/10)tarda

121 dona amb)nens 30.44)anys 2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

122 home amb)nens
més)de)55)

anys
15.29€ 1)per)setmana responsabilitat)social preu música)ambient receptes)saludables dilluns)19/10)tarda

123 dona sense)nens 30.44)anys 2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

124 dona amb)nens 30.44)anys 2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

125 home sense)nens 30.44)anys 2.15€ 1)per)setmana dilluns)19/10)tarda

126 home amb)nens 45.54)anys 15.29€ puntual proximitat producte)ecològic còrner)sense)gluten
targeta)client)amb)

descomptes
dilluns)19/10)tarda

127 home amb)nens
més)de)55)

anys
15.29€ 1)per)setmana atenció)al)client proximitat

targeta)client)amb)

descomptes

mailing)amb)novetats)de)

Cal)Romesco
dilluns)19/10)tarda

128 dona amb)nens 45.54)anys 2.15€ puntual dilluns)19/10)tarda

129 dona sense)nens 18.29)anys 15.29€ 1)per)setmana dilluns)19/10)tarda

130 home amb)nens 30.44)anys 2.15€ 1)per)setmana atenció)al)client producte)ecològic còrner)sense)gluten
targeta)client)amb)

descomptes
dimarts)20/10)matí

131 dona amb)nens 30.44)anys puntual producte)ecològic varietat)producte
botiga)virtual)(compra)

2.0)

targeta)client)amb)

descomptes
dimarts)20/10)matí

132 home amb)nens 30.44)anys 2.15€ puntual producte)ecològic responsabilitat)social degustació)de)producte
targeta)client)amb)

descomptes
dimarts)20/10)matí

133 dona sense)nens
més)de)55)

anys
més)de)30€ 1)per)setmana proximitat producte)ecològic transport)a)domicili

targeta)client)amb)

descomptes
dimarts)20/10)matí

134 dona amb)nens
més)de)55)

anys
15.29€ puntual producte)ecològic responsabilitat)social

targeta)client)amb)

descomptes
dimarts)20/10)matí

135 dona sense)nens 45.54)anys 15.29€ 1)per)setmana proximitat atenció)al)client dimarts)20/10)matí
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136 dona sense*nens més*de*55*
anys 2015€ 1*per*setmana obertura*tot*el*dia varietat*producte dimarts*20/10*tarda

137 home sense*nens més*de*55*
anys 2015€ puntual atenció*al*client producte*ecològic tallers*sobre*alimentació degustació*de*producte dimarts*20/10*tarda

138 dona amb*nens 45054*anys 1*per*setmana varietat*de*producte preu còrner*sense*gluten tallers*sobre*alimentació dimarts*20/10*tarda

139 home amb*nens més*de*55*
anys 2015€ puntual dimarts*20/10*tarda

140 dona amb*nens més*de*55*
anys més*de*30€ 2*o*3*per*setmana atenció*al*client producte*ecològic tallers*sobre*alimentació dimarts*20/10*tarda

141 dona sense*nens 30044*anys 2015€ puntual dimarts*20/10*tarda

142 home sense*nens 45054*anys 2015€ puntual dimarts*20/10*tarda

143 dona amb*nens 45054*anys 2015€ puntual producte*ecològic proximitat targeta*client*amb*
descomptes tallers*sobre*alimentació dimarts*20/10*tarda

144 dona sense*nens 45054*anys 2015€ puntual dimarts*20/10*tarda

145 dona sense*nens 18029*anys 2015€ puntual dimarts*20/10*tarda

146 home amb*nens 30044*anys 2015€ 1*per*setmana dimarts*20/10*tarda

147 dona amb*nens 30044*anys 2015€ puntual dimarts*20/10*tarda

148 home sense*nens 30044*anys 2015€ 1*per*setmana dimarts*20/10*tarda

149 dona amb*nens 45054*anys 2015€ 1*per*setmana atenció*al*client preu targeta*client*amb*
descomptes dimarts*20/10*tarda

150 dona sense*nens 45054*anys 2015€ 1*per*setmana producte*ecològic responsabilitat*social transport*a*domicili botiga*virtual*(compra*
2.0) dimarts*20/10*tarda
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D.1.2.3. Resum gràfic de resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.10 - Percentatge de respostes per valoració de la varietat de producte 

Figura D.11 - Percentatge de respostes per valoració de la qualitat de producte 
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Figura D.12 - Percentatge de respostes per valoració dels preus del producte fresc 

Figura D.13 - Percentatge de respostes per valoració dels preus del producte envasat 



Pág. 32  Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.14 - Percentatge de respostes per valoració de l’atenció al client 
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Figura D.15 – Número de respostes dels atributs més valorats (clients A, B i C) 
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Figura D.16 – Número de respostes dels serveis addicionals més valorats (clients A, B i C) 
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Figura D.17 – Número de respostes dels atributs més valorats (clients A) 
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Figura D.18 – Número de respostes dels serveis addicionals més valorats (clients A) 
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D.1.3. Resultats de la investigació de mercat pel servei de distribució de 
material d’oficina 

D.1.3.1. Document de recollida de dades 

 

 

 

19/6/16 12:55LA CALAIXERA D'AREP - MATERIAL D'OFICINA

Página 1 de 4https://docs.google.com/forms/d/1d971q2rRF5hXLHu9YJnUKtPAQsswEWP1bEwJ8exK4RM/viewform

LA CALAIXERA D'AREP - MATERIAL
D'OFICINA
ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

*Obligatorio

Si us plau, responeu les següents qüestions per tal d'ajudar-nos a millorar el nostre servei

EMPRESA *

NOM I COGNOMS *

VALORACIÓ DE SERVEIS *

1 2 3 4 5

Plaç d'entrega molt insatisfactori Plaç d'entrega molt satisfactori

*

1 2 3 4 5

Preus molt insatisfactoris Preus molt satisfactoris

*

1 2 3 4 5

Catàleg molt escàs Catàleg molt ampli

*

1 2 3 4 5

Qualitat del producte molt insatisfactòria Qualitat del producte molt satisfactòria

*

Editar este formulario
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19/6/16 12:56LA CALAIXERA D'AREP - MATERIAL D'OFICINA

Página 2 de 4https://docs.google.com/forms/d/1d971q2rRF5hXLHu9YJnUKtPAQsswEWP1bEwJ8exK4RM/viewform

1 2 3 4 5

És molt difícil fer les comandes És molt fàcil fer les comandes

*

1 2 3 4 5

Atenció telefònica de La Calaixera molt
insatisfactòria

Atenció telefònica de La Calaixera molt
satisfactòria

*

1 2 3 4 5

Atenció comercial molt insatisfactòria Atenció comercial molt satisfactòria

*

1 2 3 4 5

Atenció repartidors molt insatisfactòria Atenció repartidos molt satisfactòria

*

1 2 3 4 5

És molt difícil fer gestions
(reclamacions,...)

És molt fàcil fer gestions
(reclamacions,...)

*

1 2 3 4 5

El material rebut mai coincideix amb el
sol·licitat

El material rebut sempre coincideix amb el
sol·licitat

*

1 2 3 4 5

Estat del material rebut molt insatisfactori Estat del material rebut molt satisfactori

*
Indiqueu quins serveis especialitzats podrien ser del vostre interés
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19/6/16 12:56LA CALAIXERA D'AREP - MATERIAL D'OFICINA

Página 3 de 4https://docs.google.com/forms/d/1d971q2rRF5hXLHu9YJnUKtPAQsswEWP1bEwJ8exK4RM/viewform

 Impressió i reprogra-a

 Destrucció documental

 Digitalització documental

 Productes d'higiene i neteja

 Productes d'alimentació

 Productes de manteniment i seguretat

 Material d'o-cina ecològic

 Personalització de productes

 Producte promocional

 Mobiliari i equipaments

 No estic interessat en cap altre servei

 Otro: 

SELECCIÓ DE PREFERÈNCIES *
Indiqueu els 2 trets que considereu més importants per al vostre servei de material d'o-cina

 Servei en 24h

 Atenció personalitzada

 Facilitat de contacte per a gestions

 No existència de comanda mínima

 Preus competitius

 Disponibilitat d'ofertes

 Valor social afegit del servei

 Compliment de la llei LISMI

 Amplitud de catàleg

 Possibilitat de comandes "fòra catàleg"

 Qualitat del producte

 Amplitud geogrà-ca d'enviaments

 Enviament de comandes on line

 Gestió d'incidències on line

 Integració d'altres serveis

 Otro: 

En cas d'haver indicat "Integració d'altres serveis", si us plau, indiqueu quins
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19/6/16 12:56LA CALAIXERA D'AREP - MATERIAL D'OFICINA

Página 4 de 4https://docs.google.com/forms/d/1d971q2rRF5hXLHu9YJnUKtPAQsswEWP1bEwJ8exK4RM/viewform

Con la tecnología de

OBSERVACIONS
Feu-nos arribar els vostres comentaris, incloent les observacions a les vostres respostes que
considereu oportunes

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
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D.1.3.2. Quadre resum de resultats 

Degut al seu volum, aquesta informació es troba disponible en format electrònic al CD adjunt  
aquest projecte. 

D.1.3.3. Resum gràfic de resultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.19 - Número de respostes per valoració del plaç d’entrega 

Figura D.20 - Número de respostes per valoració del preu del servei 
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Figura D.21 - Número de respostes per valoració de la qualitat del servei 

Figura D.22 - Número de respostes per valoració de la facilitat de les comandes 
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Figura D.23 - Número de respostes per valoració de l’atenció telefònica 

Figura D.24 - Número de respostes per valoració de l’atenció comercial 
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Figura D.25 - Número de respostes per valoració de la facilitat de les gestions 

Figura D.26 - Número de respostes per valoració de la coincidència del material rebut 
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Figura D.27 - Número de respostes per valoració de l’estat del material rebut 

Figura D.28 – Número de respostes dels serveis addicionals més valorats 
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Figura D.29 – Número de respostes de la selecció de preferències més valorades 
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D.1.3.4. Plantilla Clients Grup A, B, C 

 

Resum	clients	Grup	A,	B,	C	

	 	 	 	Línia	de	negoci:		 MATERIAL	D'OFICINA	
Període	de	facturació:		

	
	 	 	 	

	

Número	clients	 Facturació	
import	euros	

%	de	la	
facturació	total	

Grup	A		 39	 212.782,36	€	 70,63%	

Grup	B	 76	 66.059,45	€	 21,93%	

Grup	C	 138	 22.420,81	€	 7,44%	
Facturació	TOTAL	 301.262,62	€	 		
	
	
	

	 	
Clients	Socials	 35,57%	

Nº	clients	 253	
	

Clients	Ordinaris	 64,43%	

	 	 	 	 	
	 	 	

A	 39	

	 	 	
B	 76	

	 	 	
C	 138	

 

 

 

 

 

 

 

D.2. Anàlisi DAFO 

D.3. Ley de integración social de los minusválidos (LISMI) 
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Ley de Integración Social de los 
Minusválidos (LISMI)  

13/1982 de 7 de Abril  
TITULO I.-PRINCIPIOS GENERALES TITULO II.-TITULARES DE 
LOS DERECHOS TITULO III.-PREVENCION DE LAS 
MINUSVALIAS TITULO IV.-DEL DIAGNOSTICO Y VALORACION 
DE LAS MINUSVALIAS TITULO V.-SISTEMA DE PRESTACIONES 
SOCIALES Y ECONOMICAS TITULO VI.-DE LA 
REHABILITACIÓN __SECCION1a.-DE LA REHABILITACION 
MEDICO FUNCIONAL __SECCION 2a.-DEL TRATAMIENTO Y 
ORIENTACION PSICOLÓGICA __SECCION 3a.-DE LA 
EDUCACIÓN __SECCION 4a.-DE LA RECUPERACION 
PROFESIONAL TITULO VII.-DE LA INTEGRACION 
LABORAL TITULO VIII.-DE LOS SERVICIOS SOCIALES TITULO 
IX.-OTROS ASPECTOS DE LA ATENCION A LOS 
MINUSVALIDOS __SECCION 1a.-MOVILIDAD Y BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS __SECCION 2a.-DEL PERSONAL DE LOS 
DISTINTOS SERVICIOS TITULO X.-GESTION Y 
FINANCIACION DISPOSICION TRANSITORIA DISPOSICIONES 
ADICIONALES DISPOSICIONES FINALES  

TITULO I. PRINCIPIOS GENERALES  

Artículo 1.  

Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los 
derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón a 
la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización 
personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos 
para la asistencia y tutela necesarias.  

Artículo 2.  

El Estado español inspirará la legislación para la integración social 
de los disminuidos en la declaración de derechos del deficiente 
mental, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 
1971, y en la declaración de derechos de los minusválidos, 
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aprobada por la Resolución 3447 de dicha Organización, de 9 de 
diciembre de 1975, y amoldará a ellas su actuación.  

Artículo 3.  

1. Los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios 
para el ejercicio de los derechos a que se refiere el art. 1.o, 
constituyendo una obligación del Estado la prevención, los 
cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la 
educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos 
derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad 
Social.  

2. A estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva 
realización, en su ámbito de competencias correspondientes, la 
Administración Central, las Comunidades Autónomas, las 
Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos 
públicos y las asociaciones y personas privadas.  

Artículo 4.  

1. La Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de 
lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante 
asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo 
económico. Especial atención recibirán las instituciones, 
asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, promovidas por los 
propios minusválidos, sus familiares o sus representantes legales.  

2. Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y 
ayuda que las actuaciones privadas se adecúen a las líneas y 
exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte 
de las Administraciones Públicas. 3. En los centros financiados, en 
todo o en parte, con cargo a fondos públicos, existirán órganos de 
control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la 
participación de los interesados o subsidiariamente sus 
representantes legales, de la dirección y del personal al servicio de 
los centros, sin perjuicio de las facultades que correspondan a los 
poderes públicos.  

Artículo 5.  
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Los poderes públicos promoverán la información necesaria para la 
completa mentalización de la sociedad, especialmente en los 
ámbitos escolar y profesional, al objeto de que ésta, en su conjunto, 
colabore al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los 
minusválidos, para su total integración.  

Artículo 6.  

Las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y 
social de los minusválidos se llevarán a cabo mediante su 
integración en las instituciones de carácter general, excepto cuando 
por las características de sus minusvalías requieran una atención 
peculiar a través de servicios y centros especiales.  

TITULO II. TITULARES DE LOS DERECHOS  

Artículo 7.  

1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválidos 
toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral 
o social se hallen disminuidos como consecuencia de una 
deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o 
no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.  

2. El reconocimiento del derecho a la aplicación de los beneficios 
previstos en esta Ley deberá ser efectuado de manera 
personalizada por el órgano de la Administración que se determine 
reglamentariamente, previo informe de los correspondientes 
equipos multiprofesionales calificadores.  

3. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios que 
tiendan a prevenir la aparición de la minusvalía, se asimilan a dicha 
situación los estados previos, entendidos como procesos en 
evolución que puedan llegar a ocasionar una minusvalía residual.  

4. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta 
Ley se otorgarán a los extranjeros que tengan reconocida la 
situación de residentes en España de conformidad con lo previsto 
en los acuerdos suscritos con sus respectivos Estados y, en su 
defecto, en función del principio de reciprocidad.  

5. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones 
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económicas previstas en esta Ley a los españoles residentes en el 
extranjero, siempre que carezcan de protección equiparables en el 
país de residencia, en la forma y con los requisitos que 
reglamentariamente se determinen.  

TITULO III. PREVENCION DE LAS MINUSVALIAS  

Artículo 8.  

La prevención de las minusvalías constituye un derecho y un deber 
de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte 
de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud 
pública y de los servicios sociales.  

Artículo 9.  

1. El Gobierno presentará a las Cortes Generales un Proyecto de 
Ley en el que se fijarán los principios y normas básicas de 
ordenación y coordinación en materia de prevención de las 
minusvalías. 2. Sin perjuicio de las facultades que puedan 
corresponder a las distintas Administraciones Públicas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, para formular sus propios planes 
de actuación en la materia, el Gobierno elaborará cuatrienalmente, 
en relación con tales planes, un Plan Nacional de Prevención de las 
Minusvalías que se presentará a las Cortes Generales para su 
conocimiento, y de cuyo desarrollo informará anualmente a las 
mismas. 3. En dichos planes se concederá especial importancia a 
los servicios de orientación y planificación familiar, consejo 
genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico 
precoz y asistencia pediátrica, así como a la higiene y seguridad en 
el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y 
sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se 
contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las 
zonas rurales.  

TITULO IV. DEL DIAGNÓSTICO Y VALORACION DE LAS 
MINUSVALIAS  

Artículo 10.  

1. Se crearán equipos multiprofesionales que, actuando en un 
ámbito sectorial, aseguren una atención interdisciplinaria a cada 
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persona que lo precise, para garantizar su integración en su 
entorno sociocomunitario. Su composición y funcionamiento se 
establecerán reglamentariamente, en el plazo máximo de dieciocho 
meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.  

2. Serán funciones de los equipos multiprofesionales de 
valoración: a) Emitir un informe diagnóstico normalizado sobre los 
diversos aspectos de la personalidad y las disminuciones del 
presunto minusválido y de su entorno sociofamiliar. b) La 
orientación terapéutica, determinando las necesidades, aptitudes y 
posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y 
revisión. c) La valoración y calificación de la presunta minusvalía, 
determinando el tipo y grado de disminución en relación con los 
beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la 
legislación, sin perjuicio del reconocimiento del derecho que 
corresponda efectuar al órgano administrativo competente. d) La 
valoración y calificación citadas anteriormente serán revisables en 
la forma que reglamentariamente se determine. La valoración y 
calificación definitivas sólo se realizarán cuando el presunto 
minusválido haya alcanzado su máxima rehabilitación o cuando su  

lesión sea presumiblemente definitiva, lo que no impedirá 
valoraciones previas para obtener determinados beneficios.  

Artículo 11.  

Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales 
responderán a criterios técnicos unificados y tendrán validez ante 
cualquier Organismo público.  

TITULO V. SISTEMA DE PRESTACIONES SOCIALES Y 
ECONOMICAS (Desarrollado por el RD 383/1984)  

Artículo 12.  

1. En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en el art. 
41 de la Constitución el Gobierno, en el plazo de un año a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, establecerá regulará por 
Decreto un sistema especial de prestaciones sociales y económicas 
para los minusválidos que, por no desarrollar una actividad laboral, 
no estén incluidos en el campo de aplicación del sistema de la 
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Seguridad Social. En dicho Decreto se especificarán las 
condiciones económicas que deberán reunir los beneficiarios de las 
distintas prestaciones.  

2. La acción protectora de dicho sistema comprenderá al menos: a) 
Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica. b) Subsidio de 
garantía de ingresos mínimos. c) Subsidio por ayuda de tercera 
persona.  

d) Subsidio de movilidad y compensación para gastos de 
transporte. e) Recuperación profesional. f) Rehabilitación médico-
funcional.  

Artículo 13.  

1. La asistencia sanitaria y farmacéutica prevista en el apartado 
dos, a), del artículo anterior será prestada por los servicios 
sanitarios del sistema de la Seguridad Social, con la extensión, 
duración y condiciones que reglamentariamente se determinen. 2. 
Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales 
y económicas descrito en el artículo anterior estarán exentos de 
abono de aportación por el consumo de especialidades 
farmacéuticas.  

Artículo 14.  

1. Todo minusválido mayor de edad cuyo grado de minusvalía 
exceda del que reglamentariamente se determine, y que por razón 
del mismo se vea imposibilitado de obtener un empleo adecuado, 
tendrá derecho a percibir un subsidio de garantía de ingresos 
mínimos, cuya cuantía se fijará en las disposiciones de desarrollo 
de la presente Ley, siempre que, careciendo de medios 
económicos, no perciba prestación pecuniaria del Estado, 
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o de la 
Seguridad Social. Cuando perciba una prestación económica, el 
subsidio se reducirá en cuantía igual al importe de aquélla.  

2. Este subsidio será compatible con los recursos personales del 
beneficiario si en cómputo mensual no exceden de una cuantía que 
se fijará anualmente por Decreto, y que en todo caso tendrá en 
cuenta las personas que el minusválido tenga a su cargo. 3. La 
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cuantía de este subsidio será determinada por Decreto, con 
carácter uniforme, y no será inferior al cincuenta por ciento del 
salario mínimo interprofesional.  

Artículo15.  

Los minusválidos acogidos en Centros públicos o privados 
financiados en todo o en parte con fondos públicos, y en tanto 
permanezcan en ellos, tendrán derecho a la parte del subsidio de 
garantía de ingresos mínimos que reglamentariamente se 
determine.  

Artículo 16.  

1. Serán beneficiarios del subsidio a que se refiere el apartado c) 
del artículo 12,2, los minusválidos mayores de edad, carentes de 
medios económicos, cuyo grado de minusvalía exceda del que 
reglamentariamente se determine y que, por consecuencia de 
pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra 
persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales 
como vestirse, desplazarse, comer o análogos.  

2. Las previsiones contenidas en el art. 14, así como las relativas a 
la percepción de prestaciones pecuniarias por análogo motivo, son 
de aplicación al subsidio regulado en el presente artículo.  

Artículo 17.  

Los minusválidos con problemas graves de movilidad que reúnan 
los requisitos que se establezcan reglamentariamente tendrán 
asimismo derecho a la percepción del subsidio a que se refiere el 
apartado c) del art. 12, 2, cuya cuantía será fijada por Decreto.  

TITULO VI. DE LA REHABILITACION.  

Artículo 18.  

1. Se entiende por rehabilitación el proceso dirigido a que los 
minusválidos adquieran su máximo nivel de desarrollo personal y 
su integración en la vida social, fundamentalmente a través de la 
obtención de un empleo adecuado. 2. Los procesos de 
rehabilitación podrán comprender:  
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a) Rehabilitación médico-funcional. b) Tratamiento y orientación 
psicológica. c) Educación general y especial. d) Recuperación 
profesional. 3. El Estado fomentará y establecerá el sistema de 
rehabilitación, que estará coordinado con los restantes servicios 
sociales, escolares y laborales, en las menores unidades posibles, 
para acercar el servicio a los usuarios y administrado 
descentralizadamente.  

Sección 1.a-De la rehabilitación médico-funcional.  

Artículo 19.  

1. La rehabilitación médico-funcional, dirigida a dotar de las 
condiciones precisas para su recuperación a aquellas personas que 
presenten una disminución de su capacidad física, sensorial o 
psíquica, deberá comenzar de forma inmediata a la detección y al 
diagnóstico de cualquier tipo de anomalía o deficiencia, debiendo 
continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad, así como 
el mantenimiento de ésta.  

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior toda persona 
que presente alguna disminución funcional, calificada según lo 
dispuesto en esta Ley, tendrá derecho a beneficiarse de los 
procesos de rehabilitación médica necesarios para corregir o 
modificar su estado físico, psíquico o sensorial cuando este 
constituya un obstáculo para su integración educativa, laboral y 
social.  

3. Los procesos de rehabilitación se complementarán con el 
suministro, la adaptación, conservación y renovación de aparatos 
de prótesis y órtesis, así como los vehículos y otros elementos 
auxiliares para los minusválidos cuya disminución lo aconseje.  

Artículo 20.  

El proceso rehabilitador que se inicie en instituciones específicas se 
desarrollará en íntima conexión con los centros de recuperación en 
donde deba continuarse y proseguirá, si fuera necesario, como 
tratamiento domiciliario, a través de equipos móviles 
multiprofesionales.  

Artículo 21.  
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El Estado intensificará la creación, dotación y puesta en 
funcionamiento de los servicios e instituciones de rehabilitación y 
recuperación necesarios y debidamente diversificados, para 
atender adecuadamente a los minusválidos, tanto en zonas rurales 
como urbanas, y conseguir su máxima integración social y 
fomentará la formación de profesionales, así como la investigación, 
producción y utilización de órtesis y prótesis.  

Sección 2.a-Del tratamiento y orientación psicológica.  

Artículo 22.  

1. El tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes 
durante las distintas fases del proceso rehabilitador, e irán 
encaminadas a lograr del minusválido la superación de su situación 
y el más pleno desarrollo de su personalidad. 2. El tratamiento y 
orientación psicológicas tendrán en cuenta las características 
personales del minusválido, sus motivaciones e intereses, así como 
los factores familiares y sociales que puedan condicionarle, y 
estarán dirigidos a potenciar al máximo el uso de sus capacidades 
residuales.  

3. El tratamiento y apoyo psicológicos serán simultáneos a los 
tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitarán desde la 
comprobación de la minusvalía, o desde la fecha en que se inicie 
un proceso patológico que pueda desembocar en minusvalía.  

Sección 3.a-De la educación.  

Artículo 23.  

1. El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la 
educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo 
y recursos que la presente Ley reconoce. 2. La Educación Especial 
será impartida transitoria o definitivamente, a aquellos minusválidos 
a los que les resulte imposible la integración en el sistema 
educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto en el art. 26 de la 
presente Ley.  

Artículo 24.  

En todo caso, la necesidad de la educación especial vendrá 
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determinada, para cada persona, por la valoración global de los 
resultados del estudio diagnóstico previo de contenido 
pluridimensional.  

Artículo 25.  

La educación especial se impartirá en las instituciones ordinarias, 
públicas o privadas, del sistema educativo general, de forma 
continuada, transitoria o mediante programas de apoyo, según las 
condiciones de las deficiencias que afecten a cada alumno y se 
iniciará tan precozmente como lo requiera cada caso, acomodando 
su ulterior proceso al desarrollo psicobiológico de cada sujeto y no 
a criterios estrictamente cronológicos.  

Artículo 26.  

1. La educación especial es un proceso integral, flexible y dinámico, 
que se concibe para su aplicación personalizada y comprende los 
diferentes niveles y grados del sistema de enseñanza, 
particularmente los considerados obligatorios y gratuitos, 
encaminados a conseguir la total integración social del minusválido.  

2. Concretamente, la educación especial tenderá a la consecución 
de los siguientes objetivos: a) La superación de las deficiencias y 
de las consecuencias o secuelas derivadas de aquéllas.  

b) La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la 
mayor autonomía posible. c) La promoción de todas las 
capacidades del minusválido para el desarrollo armónico de su 
personalidad. d) La incorporación a la vida social y a un sistema de 
trabajo que permita a los minusválidos servirse y realizarse a sí 
mismos.  

Artículo 27.  

Solamente cuando la profundidad de la minusvalía lo haga 
imprescindible, la educación para minusválidos se llevará a cabo en 
Centros específicos. A estos efectos funcionarán en conexión con 
los Centros ordinarios, dotados de unidades de transición para 
facilitar la integración de sus alumnos en Centros ordinarios.  

Artículo 28.  
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1. La educación especial, en cuanto proceso integrador de 
diferentes actividades, deberá contar con el personal 
interdisciplinario técnicamente adecuado que, actuando como 
equipo multiprofesional, garantice las diversas atenciones que cada 
deficiente requiera. 2. Todo el personal que, a través de las 
diferentes profesiones y en los distintos niveles, intervenga en la 
educación especial deberá poseer, además del título profesional 
adecuado a su respectiva función, la especialización, experiencia y 
aptitud necesarias.  

3. Los equipos multiprofesionales previstos en el art. 10 elaborarán 
las orientaciones pedagógicas individualizadas, cuya aplicación 
corresponderá al profesorado del Centro. Estos mismos equipos 
efectuarán periódicamente el seguimiento y evaluación del proceso 
integrador del minusválido en las diferentes actividades, en 
colaboración con dicho Centro.  

Artículo 29.  

Todos los hospitales, tanto infantiles como de rehabilitación, así 
como aquellos que tengan Servicios Pediátricos Permanentes, 
sean de la Administración del Estado, de los Organismos 
Autónomos de ella dependientes, de la Seguridad Social, de las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así 
como los hospitales privados, que regularmente ocupen cuando 
menos la mitad de sus camas, con enfermos cuya estancia y 
atención sanitaria sean abonadas con cargo a recursos públicos, 
tendrán que contar con una sección pedagógica para prevenir y 
evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos en edad 
escolar internados en dichos hospitales.  

Artículo 30.  

Los minusválidos, en su etapa educativa, tendrán derecho a la 
gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter general, 
en las de atención particular y en los centros especiales, de 
acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes que la 
desarrollan.  

Artículo 31.  
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1. Dentro de la educación especial se considerará la formación 
profesional del minusválido de cuerdo con lo establecido en los 
diferentes niveles del sistema de enseñanza general y con el 
contenido de los artículos anteriores. 2. Los minusválidos que 
cursen estudios universitarios, cuya minusvalía les dificulte 
gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido 
con carácter general, podrán solicitar y los centros habrán de 
conceder la ampliación del número de las mismas en la medida que 
compense su dificultad. Sin mengua del nivel exigido, las pruebas 
se adaptarán, en su caso, a las características de la minusvalía que 
presente el interesado.  

3. A efectos de la participación en el control y gestión previstos en 
el Estatuto de Centros Escolares, se tendrá en cuenta la 
especialidad de esta Ley en lo que se refiere a los equipos 
especializados.  

Sección 4.a-De la recuperación profesional.  

Artículo 32.  

1. Los minusválidos en edad laboral tendrán derecho a beneficiarse 
de las prestaciones de recuperación profesional de la Seguridad 
Social en las condiciones que establezcan en las disposiciones de 
desarrollo de la presente Ley. 2. Los procesos de recuperación 
profesional comprenderán, entre otras, las siguientes prestaciones:  

a) Los tratamientos de rehabilitación médico-funcional, regulados 
en la sección primera de este título. b) La orientación profesional. c) 
La formación, readaptación o reeducación profesional.  

Artículo 33.  

La orientación profesional será prestada por los correspondientes 
servicios, teniendo en cuenta las capacidades reales del 
minusválido, determinadas en base a los informes de los equipos 
multiprofesionales. Asimismo se tomarán en consideración la 
educación escolar efectivamente recibida y por recibir, los deseos 
de promoción social y las posibilidades de empleo existentes en 
cada caso, así como la atención a sus motivaciones, aptitudes y 
preferencias profesionales.  
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Artículo 34.  

1. La formación, readaptación o reeducación profesional, que podrá 
comprender, en su caso, una preformación general básica, se 
impartirá de acuerdo con la orientación profesional prestada con 
anterioridad, siguiendo los criterios establecidos en el art. 3.o de 
esta Ley, y en la sección segunda del presente título.  

2. Las actividades formativas podrán impartirse, además de en los 
Centros de carácter general o especial dedicados a ello, en las 
Empresas, siendo necesario en este último supuesto, la 
formalización de un contrato especial de formación profesional 
entre el minusválido o, en su caso, el representante legal, y el 
empresario, cuyo contenido básico deberá ser fijado por las normas 
de desarrollo de la presente Ley, en relación con lo dispuesto en el 
art. 11 del Estatuto de los Trabajadores.  

Artículo 35.  

1. Las prestaciones a que se refiere la presente sección podrán ser 
complementadas, en su caso, con otras medidas adicionales que 
faciliten al beneficiario el logro del máximo nivel de desarrollo 
personal y favorezcan su plena integración en la vida social.  

2. Los beneficiarios de la prestación de recuperación del sistema de 
Seguridad Social podrán beneficiarse, asimismo, de las medidas 
complementarias a que se refiere el apartado anterior.  

Artículo 36.  

1. Los procesos de recuperación profesional serán prestados por 
los servicios de recuperación y rehabilitación de la Seguridad 
Social, previa la fijación para cada beneficiario del programa 
individual que se estime procedente. 2. A tales efectos, por los 
Ministerios competentes, en el plazo de un año, se elaborará un 
plan de actuación, en la materia, en el que, en base al principio de 
sectorización, se prevean los Centros y Servicios necesarios, 
teniendo presente la coordinación entre las fases médica, escolar y 
laboral del proceso de rehabilitación y la necesidad de garantizar a 
los minusválidos residentes en zonas rurales el acceso a los 
procesos de recuperación profesional.  
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3. La dispensación de los tratamientos recuperadores será 
gratuita. 4. Quienes reciban las prestaciones de recuperación 
profesional percibirán un subsidio en las condiciones que 
determinen las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.  

TITULO VII. DE LA INTEGRACION LABORAL  

(El empleo selectivo y las medidas de fomento que se regulan en 
este Título fueron desarrolladas por el RD 1451/1983).(Y este, a su 
vez, ha sido desarrollado por Orden de 13- 4-1994)  

Artículo 37.  

Será finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores 
minusválidos su integración en el sistema ordinario de trabajo o, en 
su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la 
fórmula especial de trabajo protegido que se menciona en el art. 41.  

Artículo 38.  

1. Las Empresas públicas y privadas que empleen un número de 
trabajadores fijos que exceda de 50 vendrán obligadas a emplear 
un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de 
la plantilla. 2. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos 
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los 
pactos individuales y las decisiones unilaterales de las Empresas 
que supongan en contra de los minusválidos discriminaciones en el 
empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones 
de trabajo.  

3. En las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la 
Administración del Estado, Comunidades Autónomas, 
Administración Local, Institucional y de la Seguridad Social, serán 
admitidos los minusválidos en igualdad de condiciones con los 
demás aspirantes. Las condiciones personales de aptitud para el 
ejercicio de las funciones correspondientes se acreditarán en su 
caso mediante dictamen vinculante expedido por el equipo 
multiprofesional competente, que deberá ser emitido con 
anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.  

4. Se fomentará el empleo de los trabajadores minusválidos 
mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su integración 
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laboral. Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o 
préstamos para la adaptación de los puestos de trabajo, la 
eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso y 
movilidad en los Centros de producción, la posibilidad de 
establecerse como trabajadores autónomos, el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social y cuantas otras se consideran adecuadas 
para promover la colocación de los minusválidos, especialmente la 
promoción de Cooperativas.  

Artículo 39.  

1. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 
través de las Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo, 
la colocación de los minusválidos que finalicen su recuperación 
profesional cuando ésta sea precisa.  

2. A los efectos de aplicación de beneficios que la presente Ley y 
sus normas de desarrollo reconozcan, tanto a los trabajadores 
minusválidos como a las Empresas que los empleen, se 
confeccionará por parte de las Oficinas de Empleo, un registro de 
trabajadores minusválidos demandantes de empleo, incluidos en el 
censo general de parados.  

3. Para garantizar la eficaz aplicación de lo dispuesto en los dos 
apartados anteriores, y lograr la adecuación entre las condiciones 
personales del minusválido y las características del puesto de 
trabajo, se establecerá, reglamentariamente, la coordinación entre 
las Oficinas de Empleo y los equipos multiprofesionales previstos 
en la presente Ley.  

Artículo 40.  

1.En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se 
dictarán las normas de desarrollo sobre el empleo selectivo 
regulado en la sección tercera del capítulo VII del título II de la Ley 
General de la Seguridad Social, coordinando las mismas con lo 
dispuesto en la presente Ley.  

2. En las citadas normas se regularán específicamente las 
condiciones de readmisión, por las Empresas, de sus propios 
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trabajadores, una vez terminados los correspondientes procesos de 
recuperación.  

Artículo 41.  

1. Los minusválidos que por razón de la naturaleza o de las 
consecuencias de sus minusvalías no puedan, provisional o 
definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones 
habituales, deberán ser empleados en Centros Especiales de 
Empleo, cuando su capacidad de trabajo sea igual o superior a un 
porcentaje de la capacidad habitual que se fijará por la 
correspondiente norma reguladora de la relación laboral de carácter 
especial de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios 
en Centros Especiales de Empleo.  

(Los Centros Especiales de Empleo se han regulado:  

-Su Reglamento, en el RD 2273/1985 -La relación laboral de 
carácter especial de minusválidos en estos Centros, en el RD 
1368/1985 -Y las ayudas a estos centros, junto a las subvenciones 
a minusválidos que quieran convertirse en autónomos, en la Orden 
de 21-2-1986, que ha sido desarrollada por Orden de 22-3-1994) 2. 
Cuando la capacidad residual de los minusválidos no alcanzara el 
porcentaje establecido en el apartado anterior, accederán en su 
caso a los Centros Ocupacionales previstos en el título VIII de esta 
Ley. (Los Centros Ocupacionales han sido regulados en el RD 
2274/1985) 3. Los equipos multiprofesionales de valoración 
previstos en el art. 10 determinarán, en cada caso, mediante 
resolución motivada, las posibilidades de integración real y la 
capacidad de trabajo de los minusválidos a que se refieren los 
apartados anteriores.  

Artículo 42.  

1. Los Centros Especiales de Empleo son aquéllos cuyo objetivo 
principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando 
regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como 
finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de 
servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores 
minusválidos; a la vez que sea un medio de integración del mayor 
número de minusválidos al régimen de trabajo normal.  
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2. La totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo 
estará constituida por trabajadores minusválidos, sin perjuicio de las 
plazas en plantilla del personal no minusválido imprescindible para 
el desarrollo de la actividad.  

Artículo 43.  

1. En atención a las especiales características que concurren en los 
Centros Especiales de Empleo y para que éstos puedan cumplir la 
función social requerida, las Administraciones Públicas podrán, de 
la forma en que reglamentariamente se determine, establecer 
compensaciones económicas, destinadas a los Centros, para 
ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, 
además, los mecanismos de control que se estimen pertinentes.  

2. Los criterios para establecer dichas compensaciones económicas 
serán que estos Centros Especiales de Empleo reúnan las 
condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que 
carezcan de ánimo de lucro.  

Artículo 44.  

(derogado por la Ley Gral. de la Seguridad Social de 20 de junio de 
1994)  

Artículo 45.  

1. Los Centros Especiales de Empleo podrán ser creados tanto por 
Organismos públicos y privados como por las Empresas, siempre 
con sujeción a las normas legales, reglamentarias y 
convencionales, que regulen las condiciones de trabajo. 2. Las 
Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias 
y a través del estudio de necesidades sectoriales, promoverán la 
creación y puesta en marcha de Centros Especiales de Empleo, 
sea directamente o en colaboración con otros Organismos o 
Entidades, a la vez que fomentarán la creación de puestos de 
trabajo especiales para minusválidos mediante la adopción de las 
medidas necesarias para la consecución de tales finalidades. 
Asimismo, vigilarán, de forma periódica y rigurosa, que los 
minusválidos sean empleados en condiciones de trabajo 
adecuadas.  
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Artículo 46.  

Los equipos multiprofesionales deberán someter a revisiones 
periódicas a los minusválidos empleados en los Centros Especiales 
de Empleo a fin de impulsar su promoción teniendo en cuenta el 
nivel de recuperación y adaptación laboral alcanzado.  

Artículo 47.  

1. Aquellos minusválidos en edad laboral, cuya capacidad esté 
comprendida entre los grados mínimo y máximo que se fijen de 
conformidad con lo previsto en el art. 7.o que no cuenten con un 
puesto laboral retribuido por causas a ellos no imputables, tendrán 
derecho a percibir el subsidio de garantía de ingresos mínimos 
establecido en el art. 15, a partir de la fecha de su inscripción en el 
Registro previsto en el art. 39.2, siempre que reúnan los mismos 
requisitos de orden económico establecidos en el art. 15 y por el 
período máximo establecido para las prestaciones por desempleo 
en la Ley Básica de Empleo.  

2. El derecho a la percepción del subsidio quedará subordinado al 
previo cumplimiento, por parte del beneficiario, de aquellas medidas 
de recuperación profesional que, en su caso, se le hubiesen 
prescrito.  

Artículo 48.  

El pago del subsidio de garantía de ingresos mínimos se hará 
efectivo mientras subsista la situación de paro y supuesto que el 
minusválido parado no haya rechazado una oferta de empleo 
adecuada a sus aptitudes físicas y profesionales.  

TITULO VIII. DE LOS SERVICIOS SOCIALES  

Artículo 49.  

Los servicios sociales para los minusválidos tienen como objetivo 
garantizar a éstos el logro de adecuados niveles de desarrollo 
personal y de integración en la comunidad así como la superación 
de las discriminaciones adicionales padecidas por los minusválidos 
que residan en las zonas rurales.  
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Artículo 50.  

La actuación en materia de servicios sociales para minusválidos se 
acomodará a los siguientes criterios: a) Todos los minusválidos, sin 
discriminación alguna, tienen derecho a las prestaciones de los 
servicios sociales.  

b) Los servicios sociales podrán ser prestados tanto por las 
Administraciones Públicas como por Instituciones o personas 
jurídicas privadas sin ánimo de lucro. c) Los servicios sociales para 
minusválidos, responsabilidad de las Administraciones Públicas, se 
prestarán por las Instituciones y Centros de carácter general a 
través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros 
y técnicos de carácter ordinario, salvedad hecha de cuando, 
excepcionalmente, las características de las minusvalías exijan una 
atención singularizada.  

d) La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la 
permanencia de los minusválidos en su medio familiar y en su 
entorno geográfico, mediante la adecuada localización de los 
mismos, a la vez que deberá contemplar, especialmente, la 
problemática peculiar de los disminuidos que habitan en zonas 
rurales.  

e) Se procurará hasta el límite que impongan los distintos tipos de 
minusválidos la participación de los propios minusválidos, 
singularmente en el caso de los adultos, en las tareas comunes de 
convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales.  

Artículo 51.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta Ley, los 
minusválidos tendrán derecho a los servicios sociales de 
orientación familiar, de información y orientación, de atención 
domiciliaria, de residencias y hogares comunitarios, de actividades 
culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre.  

2. Además, y como complemento de las medidas específicamente 
previstas en esta Ley, podrán dispensarse con cargo a las 
consignaciones que figuren al efecto en el capítulo correspondiente 
de los Presupuestos Generales del Estado, servicios y prestaciones 
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económicas a los minusválidos que se encuentren en situación de 
necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para 
hacer frente a la misma.  

Artículo 52.  

1. La orientación familiar tendrá como objetivo la información a las 
familias, su capacitación y entrenamiento para atender a la 
estimulación y maduración de los hijos minusválidos y a la 
adecuación del entorno familiar a las necesidades rehabilitadoras 
de aquellos. 2. Los servicios de orientación e información deben 
facilitar al minusválido el conocimiento de las prestaciones y 
servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los 
mismos.  

3. Los servicios de atención domiciliaria tendrán como cometido la 
prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así 
como la prestación rehabilitadora tal y como ya dispone el art. 19 
de la presente Ley, todo ello sólo para aquellos minusválidos cuyas 
situaciones lo requieran.  

4. Los servicios de residencias y hogares comunitarios tienen como 
objetivo atender a las necesidades básicas de aquellos 
minusválidos carentes de hogar y familia o con graves problemas 
de integración familiar. Estas residencias y hogares comunitarios 
podrán, ser promovidos por las Administraciones Públicas, por los 
propios minusválidos y por sus familias. En la promoción de 
residencia y hogares comunitarios, realizados por los propios 
minusválidos y por sus familias, éstos gozarán de la protección 
prioritaria por parte de las Administraciones Públicas.  

5. Las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se 
desarrollarán siempre que sea posible, en las instalaciones y con 
los medios ordinarios de la comunidad. Sólo de forma subsidiaria o 
complementaria podrán establecerse servicios y actividades 
específicas para aquellos casos en que, por la gravedad de la 
minusvalía, resultará imposible la integración. A tales efectos, en 
las normas previstas en el art. 54 de esta Ley, se adoptarán las 
previsiones necesarias para facilitar el acceso de los minusválidos a 
las instalaciones deportivas, recreativas y culturales.  
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6. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con 
carácter general en la presente Ley, y cuando la profundidad de la 
minusvalía lo hiciera necesario, la persona minusválida tendrá 
derecho a residir y ser asistida en un establecimiento especializado.  

Artículo 53.  

1. Los Centros Ocupacionales tienen como finalidad asegurar los 
servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los 
minusválidos cuya acusada minusvalía temporal o permanente les 
impida su integración en una Empresa o en un Centro especial de 
Empleo.  

2. Las Administraciones Públicas, de acuerdo a sus competencias, 
dictarán las normas específicas correspondientes, estableciendo las 
condiciones de todo tipo que deberán reunir los Centros 
Ocupacionales para que sea autorizada su creación y 
funcionamiento. Su creación y sostenimiento serán competencia 
tanto de dichas Administraciones Públicas como de las Instituciones 
o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, atendiendo estas 
últimas, en todo caso, a las normas que para su creación y 
funcionamiento se dicten de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 
anterior.  

TITULO IX. OTROS ASPECTOS DE LA ATENCION A LOS 
MINUSVALIDOS Sección 1.a-Movilidad y barreras 
arquitectónicas. �Artículo 54.  

1. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de 
propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la 
concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de 
las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se 
efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los 
minusválidos.  

2. Quedan únicamente excluidas de la obligación anterior las 
reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la normal 
conservación de los inmuebles existentes, así como las obras de 
reconstrucción o conservación de los monumentos de interés 
histórico o artístico. 3. A tal fin, las Administraciones Públicas 
competentes aprobarán las normas urbanísticas y arquitectónicas 
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básicas conteniendo las condiciones a que deberán ajustarse los 
proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las 
mismas y el procedimiento de autorización, fiscalización y, en su 
caso, sanción.  

Artículo 55.  

1. Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes 
y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados 
gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que 
reglamentariamente se determine, a las reglas y condiciones 
previstas en las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a 
que se refiere el artículo anterior.  

2. A tal fin, los Entes públicos habilitarán en sus presupuestos las 
consignaciones necesarias para la financiación de esas 
adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan. 3. Al mismo 
tiempo, fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad 
privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y 
subvenciones.  

4. Además, las Administraciones urbanísticas deberán considerar, y 
en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, 
en los planes municipales de ordenación urbana que formulen o 
aprueben.  

Artículo 56.  

Los Ayuntamientos deberán prever planes municipales de 
actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y 
jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo 
obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a los fines 
previstos en este artículo.  

Artículo 57.  

1. En los proyectos de viviendas de protección oficial y viviendas 
sociales, se programará un mínimo del 3 por 100 con las 
características constructivas suficientes para facilitar el acceso de 
los minusválidos, así como el desenvolvimiento normal de sus 
actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.  
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2. La obligación establecida en el párrafo anterior alcanzará, 
igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter 
que se construyan, promuevan o subvencionen por las 
Administraciones Públicas y demás Entidades dependientes o 
vinculadas al sector público. Por las Administraciones Públicas 
competentes se dictarán las disposiciones reglamentarias para 
garantizar la instalación de ascensores con capacidad para 
transportar simultáneamente una silla de ruedas de tipo 
normalizado y una persona no minusválida.  

3. Por las Administraciones Públicas se dictarán las normas 
técnicas básicas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los dos apartados anteriores. 4. Cuando el proyecto se refiera a 
un conjunto de edificios e instalaciones que constituyen un 
complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en 
condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de los 
disminuidos a los diferentes inmuebles e instalaciones 
complementarias.  

Artículo 58.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las 
normas técnicas básicas sobre edificación incluirán previsiones 
relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios 
de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de los 
minusválidos. 2. Todas estas normas deberán ser recogidas en la 
fase de redacción de los proyectos básicos y de ejecución, 
denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de 
Colegios Profesionales o de Oficinas de Supervisión de los distintos 
Departamentos ministeriales, a aquellos que no las cumplan.  

Artículo 59.  

Al objeto de facilitar la movilidad de los minusválidos, en el plazo de 
un año se adoptarán medidas técnicas en orden a la adaptación 
progresiva de los transportes públicos colectivos.  

Artículo 60.  

Por los Ayuntamientos se adoptarán las medidas adecuadas para 
facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles 
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pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de 
movilidad.  

Artículo 61.  

Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos de la 
obtención de subvenciones y préstamos con subvención de 
intereses, las reformas que los minusválidos, por causa de su 
minusvalía, tengan que realizar en su vivienda habitual y 
permanente.  

Sección 2.a-Del personal de los distintos servicios.  

Artículo 62.  

1. La atención y prestación de los servicios que requieran los 
minusválidos en su proceso de recuperación e integración deberán 
estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal 
especializado. 2. Este proceso, por la variedad, amplitud y 
complejidad de las funciones que abarca, exige el concurso de 
diversos especialistas que deberán actuar conjuntamente como 
equipo multiprofesional.  

Artículo 63.  

1. El Estado adoptará las medidas pertinentes para la formación de 
los diversos especialistas, en número y con las cualificaciones 
necesarias para atender adecuadamente los diversos servicios que 
los minusválidos requieren, tanto a nivel de detección y valoración 
como educativo y de servicios sociales.  

2. El Estado establecerá programas permanentes de 
especialización y actualización, de carácter general y de aplicación 
especial para las diferentes deficiencias, así como sobre modos 
específicos de recuperación, según la distinta problemática de las 
diversas profesiones.  

Artículo 64.  

1. El Estado fomentará la colaboración del voluntariado en la 
atención de los disminuidos promoviendo la constitución y 
funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que agrupen a 
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personas interesadas en esta actividad, a fin de que puedan 
colaborar con los profesionales en la realización de actuaciones de 
carácter vocacional en favor de aquéllos.  

2. Las funciones que desempeñe dicho personal vendrán 
determinadas, en forma permanente, por la prestación de 
atenciones domiciliarias y aquellas otras que no impliquen una 
permanencia en el servicio ni requieran especial cualificación. 3. 
Por los poderes públicos se procurará orientar hacia la atención de 
los disminuidos, a quienes resulten obligados a la realización de 
una prestación civil sustitutoria respecto del cumplimiento del 
servicio militar, y a quienes se incorporen al servicio civil para la 
atención de fines de interés general de conformidad con lo previsto 
en los arts. 30, 2 y 3, de la Constitución y en las disposiciones que 
se dicten para su desarrollo.  

TITULO X. GESTION Y FINANCIACION  

Artículo 65.  

1. En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley, el Gobierno efectuará la reorganización 
administrativa en orden a la atención integral a los disminuidos 
físicos, psíquicos y sensoriales, que racionalice, simplifique y 
unifique los  

órganos de la Administración actualmente existentes y coordine 
racionalmente sus competencias. 2. La organización administrativa 
expresada en el apartado anterior deberá contemplar, 
especialmente, la planificación de la política general de atención a 
minusválidos; la descentralización de los servicios mediante la 
sectorización de los mismos; la participación democrática de los 
beneficiarios, por sí mismos o a través de sus legales 
representantes y de los profesionales del campo a la deficiencia 
directamente o a través de Asociaciones específicas; la financiación 
pública de las actuaciones encaminadas a la atención integral de 
los disminuidos; la elaboración, programación, ejecución, control y 
evaluación de los resultados de una planificación regional, y la 
integración de dicha planificación en el contexto de los servicios 
generales sanitarios, educativos, laborales y sociales, y en el 
programa nacional de desarrollo socio-económico.  
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Artículo 66  

La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones 
y servicios contenidos en la presente Ley se efectuará con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, y a los de las 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, de acuerdo 
con las competencias que les correspondan respectivamente. En 
dichos presupuestos deberán consignarse de manera específica las 
dotaciones correspondientes.  

Disposición transitoria.  

Las actuales Unidades de Valoración quedan integradas, con sus 
correspondientes dotaciones presupuestarias actuales, en los 
equipos multiprofesionales que contempla la presente Ley.  

Disposiciones adicionales.  

1.a En las Leyes y en las disposiciones de carácter reglamentario 
que, promulgadas a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
regulen con carácter general los distintos aspectos de la atención a 
los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales contemplados en 
esta Ley, se incluirán preceptos que reconozcan el derecho de los 
disminuidos a las prestaciones generales y, en su caso, la 
adecuación de los principios generales a las peculiaridades de los 
minusválidos.  

2.a Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto 
en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.  

Disposiciones finales.  

. 1a  En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, el Gobierno someterá a las Cortes un proyecto 
de ley que modifique los títulos IX y X del Libro I del vigente 
Código Civil, en relación con la incapacidad y sistema tutelar 
de las personas deficientes. � 

. 2a  En el plazo de un año someterá el Gobierno a las Cortes un 
proyecto que modifique el art. 380, siguientes y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. � 
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. 3a  Se autoriza al Gobierno para modificar por Decreto, a 
propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las 
disposiciones reguladoras de la invalidez contenidas en la Ley 
General de la Seguridad Social, adaptándolas a lo dispuesto 
en la presente Ley. (derogado por la Ley Gral. de la Seguridad 
Social de 20 de junio de 1994) � 

4a De conformidad con lo previsto en el art. 2 del Estatuto de los 
Trabajadores, el Gobierno, en el plazo de un año, a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, aprobará las disposiciones 
reguladoras de trabajo de las personas con capacidad física, 
psíquica o sensorial disminuida que presten servicios laborales en 
los Centros de Empleo Especial a que se refiere la presente Ley. 
(RD 1368/1985) 7.a Para adecuar el coste de los derechos 
contenidos en esta Ley de Integración Social de los Minusválidos a 
las disponibilidades presupuestarias que permita la situación 
económica del país, se establece la siguiente lista de prioridades, 
que las Administraciones Públicas deberán atender 
inexcusablemente, en la forma indicada abajo. De todos modos, el 
coste total de la presente Ley debe estar plenamente asumido en el 
plazo máximo de diez años a partir de su entrada en vigor. Dichas 
prioridades serán las siguientes para los dos primeros años de 
aplicación de la Ley:  

1.a Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica.  

2.a Servicios sociales, en especial los Centros ocupacionales para 
minusválidos profundos y grandes inválidos.  

3.a Subsidio de ingresos mínimos, mediante aumentos 
porcentuales, que se realizarán de forma progresiva y continuada, y 
que se determinarán reglamentariamente, empezando con un 
mínimo que sea superior a las actuales percepciones por este 
concepto.  

4.a Subsidio por ayuda de tercera persona. 5.a Subsidio de 
movilidad y compensación de transporte. 6.a Normativa sobre 
Educación Especial. 7.a Normativa sobre movilidad y barreras 
arquitectónicas. 8.a Normativa sobre Centros Especiales de 
Empleo. 9.a Normativa sobre los equipos multiprofesionales.  
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10.a Normativa sobre los programas permanentes de 
especialización y actualización previstos en el art. 63,2. El resto de 
las prestaciones, subsidios, atenciones y servicios podrán ser 
desarrolladas con posterioridad al plazo antes indicado, en función 
de las necesidades generadas por la aplicación de la presente Ley. 
Este desarrollo deberá hacerse de manera progresiva y continuada, 
para que en cada bienio, hasta llegar al plazo máximo de diez años 
fijados anteriormente, se pongan en marcha las prestaciones, 
subsidios, atenciones y servicios previstos en esta Ley o se 
completen los ya iniciados.  

Quedan derogadas cuantas normas sean contrarias a la presente 
Ley.  
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E. Anàlisi d’àrees de millora 

E.1. Plànol dels mercats de barcelona 
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E.2. Mercat de l’abaceria central  
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E.3. Ampliació punts de venda. Mercats  

 

   

 1 

Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb 
els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels 
serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per la prestació dels serveis 

establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos espais de domini públic als 

mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i 
l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats o altres documents a 
instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les establertes per la Llei i 

les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en aquesta Ordenança, la 

utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, el seu cost general. 
 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la 

tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments subjectes a licitació, s’ha 

d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a 
l’esmentada base o taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en 

els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui 

concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia. 
b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels titulars dels llocs de venda o 

parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 
Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire han de 

satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de funcionament. 
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi 

estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa 
d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals 

dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals 
complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança 

que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta 
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 1 

Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb 
els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels 
serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per la prestació dels serveis 

establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos espais de domini públic als 

mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i 
l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats o altres documents a 
instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les establertes per la Llei i 

les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en aquesta Ordenança, la 

utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, el seu cost general. 
 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la 

tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments subjectes a licitació, s’ha 

d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a 
l’esmentada base o taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en 

els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui 

concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia. 
b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels titulars dels llocs de venda o 

parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 
Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire han de 

satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de funcionament. 
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi 

estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa 
d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals 

dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals 
complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança 

que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta 
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Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb 
els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels 
serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per la prestació dels serveis 

establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos espais de domini públic als 

mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i 
l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats o altres documents a 
instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les establertes per la Llei i 

les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en aquesta Ordenança, la 

utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, el seu cost general. 
 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la 

tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments subjectes a licitació, s’ha 

d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a 
l’esmentada base o taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en 

els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui 

concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia. 
b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels titulars dels llocs de venda o 

parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 
Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire han de 

satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de funcionament. 
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi 

estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa 
d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals 

dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals 
complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança 

que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta 
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TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb 
els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels 
serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per la prestació dels serveis 

establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos espais de domini públic als 

mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i 
l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats o altres documents a 
instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les establertes per la Llei i 

les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en aquesta Ordenança, la 

utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, el seu cost general. 
 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la 

tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments subjectes a licitació, s’ha 

d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a 
l’esmentada base o taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en 

els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui 

concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia. 
b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels titulars dels llocs de venda o 

parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 
Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire han de 

satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de funcionament. 
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi 

estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa 
d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals 

dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals 
complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança 

que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta 
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Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb 
els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels 
serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per la prestació dels serveis 

establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos espais de domini públic als 

mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i 
l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats o altres documents a 
instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les establertes per la Llei i 

les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en aquesta Ordenança, la 

utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, el seu cost general. 
 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la 

tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments subjectes a licitació, s’ha 

d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a 
l’esmentada base o taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en 

els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui 

concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia. 
b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels titulars dels llocs de venda o 

parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 
Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire han de 

satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de funcionament. 
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi 

estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa 
d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals 

dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals 
complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança 

que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta 
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Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb 
els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels 
serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per la prestació dels serveis 

establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos espais de domini públic als 

mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i 
l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats o altres documents a 
instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les establertes per la Llei i 

les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en aquesta Ordenança, la 

utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, el seu cost general. 
 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la 

tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments subjectes a licitació, s’ha 

d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a 
l’esmentada base o taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en 

els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui 

concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia. 
b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels titulars dels llocs de venda o 

parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 
Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire han de 

satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de funcionament. 
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi 

estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa 
d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals 

dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals 
complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança 

que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta 
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Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb 
els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels 
serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per la prestació dels serveis 

establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos espais de domini públic als 

mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i 
l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats o altres documents a 
instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les establertes per la Llei i 

les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en aquesta Ordenança, la 

utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, el seu cost general. 
 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la 

tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments subjectes a licitació, s’ha 

d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a 
l’esmentada base o taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en 

els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui 

concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia. 
b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels titulars dels llocs de venda o 

parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 
Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire han de 

satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de funcionament. 
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi 

estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa 
d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals 

dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals 
complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança 

que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta 
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Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb 
els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels 
serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per la prestació dels serveis 

establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos espais de domini públic als 

mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i 
l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats o altres documents a 
instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les establertes per la Llei i 

les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en aquesta Ordenança, la 

utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, el seu cost general. 
 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la 

tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments subjectes a licitació, s’ha 

d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a 
l’esmentada base o taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en 

els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui 

concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia. 
b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels titulars dels llocs de venda o 

parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 
Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire han de 

satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de funcionament. 
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi 

estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa 
d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals 

dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals 
complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança 

que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta 
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E.4. Analisi de millora al servei de distribució de material 
d’oficina  

E.4.1. Articles promocionats 

Degut al seu volum, aquesta informació es troba disponible en format electrònic al CD adjunt  
aquest projecte. 

E.4.2. Compres Adveo 

Degut al seu volum, aquesta informació es troba disponible en format electrònic al CD adjunt  
aquest projecte. 

E.4.3. Compres a fabricants 

Degut al seu volum, aquesta informació es troba disponible en format electrònic al CD adjunt  
aquest projecte. 

E.4.4. Desviació  despesa Adveo fabricants 

Degut al seu volum, aquesta informació es troba disponible en format electrònic al CD adjunt  
aquest projecte. 
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E.5. Nou servei de reprografia i impressió digital 

E.5.1. Prensa digital color Ineo+ 227e 
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E.5.2. Epson WorkForce Pro WF-R8590 D3TWFC 
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E.5.3. Impremta digital Ricoh Pro C5100S 
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E.5.4. Vendes de reprografia 2016 

Degut al seu volum, aquesta informació es troba disponible en format electrònic al CD adjunt  
aquest projecte. 
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E.6. Millores  integrals. 

E.6.1. Cuadre serveis ASM
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E.6.2. Dades per a la simulació 
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E.6.3. Resultat de la simulació 

E.6.3.1. Ruta num. 1: reduint distància 
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E.6.3.2. Ruta num. 2: equilibrant distàncies entre els vehicles 
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F. Anàlisi econòmic 

 

F.1. Compte d’explotació 2015 
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F.2. Simulació d’estalvis ruta optimitzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 42,31€

Día de inicio 18/07/2016 Coste optimizado 19,67€

Día de fin 18/07/2016 Ahorro 53,5%

Hora de inicio 09:30 Total 22,64€

Hora de fin 15:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

18/07/2016

Realizado 53,32 11,68 02:50:56 15,87 02:39:04 14,76

Optimizado 24,39 5,34 00:57:49 5,37 01:36:31 8,96

Diferencial 28,93 6,34 01:53:07 10,50 01:02:33 5,81

Pagina 1 de 1
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lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 48,15€

Día de inicio 19/07/2016 Coste optimizado 33,88€

Día de fin 19/07/2016 Ahorro 29,6%

Hora de inicio 09:30 Total 14,27€

Hora de fin 15:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

19/07/2016

Realizado 79,99 17,52 02:26:24 13,59 03:03:36 17,04

Optimizado 66,56 14,58 01:27:54 8,16 02:00:03 11,14

Diferencial 13,42 2,94 00:58:30 5,43 01:03:33 5,90

Pagina 1 de 1
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lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 65,68€

Día de inicio 20/07/2016 Coste optimizado 41,88€

Día de fin 20/07/2016 Ahorro 36,2%

Hora de inicio 08:00 Total 23,80€

Hora de fin 16:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

20/07/2016

Realizado 96,46 21,13 04:50:25 26,96 03:09:35 17,60

Optimizado 63,15 13,83 01:52:42 10,46 03:09:30 17,59

Diferencial 33,32 7,30 02:57:43 16,50 00:00:05 0,01

Pagina 1 de 1
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lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 61,78€

Día de inicio 21/07/2016 Coste optimizado 33,65€

Día de fin 21/07/2016 Ahorro 45,5%

Hora de inicio 09:00 Total 28,12€

Hora de fin 16:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

21/07/2016

Realizado 104,06 22,79 03:54:39 21,78 03:05:21 17,20

Optimizado 73,19 16,03 01:13:14 6,80 01:56:36 10,82

Diferencial 30,87 6,76 02:41:25 14,98 01:08:45 6,38

Pagina 1 de 1
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lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 40,08€

Día de inicio 22/07/2016 Coste optimizado 27,95€

Día de fin 22/07/2016 Ahorro 30,3%

Hora de inicio 09:30 Total 12,13€

Hora de fin 15:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

22/07/2016

Realizado 43,14 9,45 02:25:06 13,47 03:04:54 17,16

Optimizado 43,87 9,61 01:20:51 7,50 01:56:47 10,84

Diferencial -0,72 -0,16 01:04:15 5,96 01:08:07 6,32

Pagina 1 de 1
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 lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 64,03€

Día de inicio 25/07/2016 Coste optimizado 34,43€

Día de fin 25/07/2016 Ahorro 46,2%

Hora de inicio 08:30 Total 29,60€

Hora de fin 15:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

25/07/2016

Realizado 127,09 27,83 03:51:28 21,49 02:38:32 14,72

Optimizado 60,65 13,28 01:22:54 7,69 02:24:57 13,45

Diferencial 66,44 14,55 02:28:34 13,79 00:13:35 1,26

Pagina 1 de 1
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lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 39,54€

Día de inicio 26/07/2016 Coste optimizado 29,88€

Día de fin 26/07/2016 Ahorro 24,4%

Hora de inicio 08:30 Total 9,66€

Hora de fin 13:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

26/07/2016

Realizado 66,11 14,48 03:07:03 17,36 01:22:57 7,70

Optimizado 55,68 12,19 01:47:38 9,99 01:22:57 7,70

Diferencial 10,43 2,28 01:19:25 7,37 00:00:00 0,00

Pagina 1 de 1
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lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 30,98€

Día de inicio 27/07/2016 Coste optimizado 20,50€

Día de fin 27/07/2016 Ahorro 33,8%

Hora de inicio 08:30 Total 10,48€

Hora de fin 12:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

27/07/2016

Realizado 52,43 11,48 02:18:58 12,90 01:11:02 6,59

Optimizado 37,09 8,12 01:02:18 5,78 01:11:02 6,59

Diferencial 15,34 3,36 01:16:40 7,12 00:00:00 0,00

Pagina 1 de 1
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lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 56,26€

Día de inicio 28/07/2016 Coste optimizado 33,65€

Día de fin 28/07/2016 Ahorro 40,2%

Hora de inicio 07:30 Total 22,62€

Hora de fin 15:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

28/07/2016

Realizado 66,18 14,49 02:45:37 15,37 04:44:23 26,40

Optimizado 40,37 8,84 01:32:00 8,54 02:55:14 16,27

Diferencial 25,81 5,65 01:13:37 6,83 01:49:09 10,13

Pagina 1 de 1
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lunes, 08 de agosto de 2016

Calculadora de ahorro

Dispositivo 7164HSD Coste realizado 35,54€

Día de inicio 29/07/2016 Coste optimizado 25,37€

Día de fin 29/07/2016 Ahorro 28,6%

Hora de inicio 09:30 Total 10,18€

Hora de fin 14:00

Día Ruta Recorrido (Km) Coste (€) Trayecto (h) Coste (€) Paradas (h) Coste (€)

29/07/2016

Realizado 47,85 10,48 02:46:35 15,46 01:43:25 9,60

Optimizado 41,94 9,19 01:18:36 7,30 01:35:43 8,88

Diferencial 5,91 1,29 01:27:59 8,17 00:07:42 0,71

Pagina 1 de 1
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