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L’associació Infinits Somriures neix l’any 2011 a Sant Cugat del
Vallès (Barcelona) per un grup de joves amb la intenció de crear un
espai de lleure significatiu per a persones amb diversitat funcional,
ja que en el municipi tot i tenir un ampli ventall d’entitats tant de
cultura popular com esportives o d’altres àmbits, les ofertes per
persones amb diversitat funcional eren molt limitades. Així mateix
s’engega aquest projecte amb la intenció de donar resposta a
aquest col·lectiu oferint activitats de lleure en un ambient inclusiu,
on l’entitat treballa amb horitzontalitat i són les mateixes
participants les que decideixen el tipus d’activitat i la freqüència en
la participació d’aquestes. 

D’aquesta manera, el projecte neix arrel de l’observació d’una
necessitat que es fa patent a partir del contacte amb el col·lectiu de
persones amb diversitat funcional. Sorgeix la necessitat d’ampliar el
ventall d’oci de què disposa el col·lectiu de persones amb diversitat
funcional ja que la possibilitat d’elecció en aquest àmbit és reduïda i
sempre es troba en un marc molt estereotipat, tot millorant la seva
situació social i la de les famílies.

1) Introducció



La missió de l’associació és fomentar un lleure madur i representatiu que impliqui una
autodeterminació per part de les persones que hi participen de manera activa, a més es
treballa la individualitat des del respecte mutu i el sentiment de grup. Els valors que se’n
deriven són: la inclusió, el respecte, la diversitat, l’acceptació de les diferències, la
sensibilització, dignitat, igualtat, autodeterminació, llibertat d’elecció, accés universal,
comunitat, lleure significatiu i madur, perspectiva de gènere, multiculturalitat, respecte al
medi ambient i a la natura...entre d’altres. Es treballa en clau de cooperació a través de la
inclusió comunitària, el treball en xarxa amb altres entitats i en coordinació amb les famílies
i altres serveis relacionats amb la persona en qüestió per tal de millorar la qualitat de vida.
Es crea un espai de relació on la participació no ve determinada pel diagnòstic, l’assistència
de les activitats és voluntària, s’intervé des de la participació comunitària. La finalitat de
l’entitat és fomentar la inclusió a la comunitat de les persones amb diversitat funcional a
través de les activitats de lleure.

La peculiaritat de la nostra entitat i la manera en la què es realitza la intervenció, fa que des
de fa un temps, les famílies i els propis i pròpies participants ens demanin ampliar el servei.
Estem en un moment en que moltes de les participants a les activitats viuen com els seus
germans i germanes fan un pas endavant independitzant-se i el fet de no tenir les mateixes
facilitats per fer-ho és un tema que els preocupa. Per altra banda les seves famílies també
en molts casos veuen la necessitat de començar a vetllar pel seu futur i buscar residència,
tot i que en molts casos als propis fills i filles els aterri la idea d’entrar en aquests habitatges
que veuen com forçats. 

Per aquest motiu i per la insistència dels participants a crear habitatges on ells siguin els
protagonistes i puguin participar en cada presa de decisions pel que fa referència al seu
futur en tema habitatge, hem de lluitar cap a un model més normalitzador on totes les
persones puguin tenir el dret de decidir on i amb qui viure, compartir pis sempre és
complicat però si a més se li suma que no se’ls permet escollir amb qui i com fer-ho pot ser
fins i tot una experiència traumàtica. Com a conseqüència ens encoratgem a crear aquest
projecte que es descriu a continuació, esperem poder retransmetre tota la nostra il·lusió i
us convidem a poder-la compartir amb nosaltres, més siguem, més ràpid arribarem al
nostre objectiu. Volem crear un espai residencial i necessitem tota l’ajuda possible.



JUSTIFICACIÓ DE
L'HABITATGE

Durant aquests vuit anys que té la
nostra entitat, en nombroses
ocasions tant per part dels i de
les pròpies participants a les
activitats com les seves
respectives famílies, ha sorgit la
demanda de cobrir la necessitat
d’habitatge.

A mesura que les persones es fan
grans, els venen al cap dubtes
d'on viuré, de què passarà quan
els meus pares no es puguin
encarregar de mi... en moltes
ocasions entre tots imaginen
poder viure junts, durant aquest
temps, s’ha anat configurant un
grup on totes les persones que
l’integren es senten molt
còmodes, han compartit
moltíssimes experiències i han
conviscut molts dies. Es senten
com una família, és més, moltes
vegades entre nosaltres ens
autoanomenem família.
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Aquesta família ha crescut junta
amb els anys, tot i que pel camí
han anat quedant companyes i
companys que han entrat a viure
a altres residències i ara sols
venen a saludar, moltes vegades
això causa molta tristesa al grup i
fa que es qüestionin el seu futur.

Per desgràcia, en molts casos no
som les pròpies entitats les que
tenim la decisió final de poder
acceptar en les nostres serveis
residencials a aquelles persones
que ho desitgen, sinó que moltes
vegades no depèn de nosaltres,
però com somiar és, de moment,
gratuït, ens hem endinsat a crear
aquest projecte on de manera
ideal contem que podrien entrar a
viure aquestes persones que ho
desitgen.
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Per altra banda, comentar que
estem parlant de persones que
tenen el seu somni
d’independitzar-se, de tenir la
seva pròpia llar, amb les
persones que estima, companys i
companyes que volen compartir
una vida plena de bons moments
i que en els mals moments es
puguin fer costat com un
veritable nucli familiar, amb el
suport d’unes persones referents
que els ajudin i formin part
d’aquest nucli de convivència,
formant part de les seves vides.
Actualment ja es crea un vincle
molt fort entre les diferents
persones que participen del
projecte, no sols són les seves
monitores o monitors, sinó que
formen part de les seves vides,
ens conviden a esdeveniments
familiars...

A nivell de l’entitat, estem
proposant un projecte ambiciós,
ja que tot i que els integrants de
la Junta Directiva tenen
experiència en l’àmbit residencial,
per l’entitat és un projecte nou en
el què dediquem part dels
esforços a tirar endavant. Al final
el que proposem és un gran pas,
ja que durant aquest temps hem
ampliat l’oferta d’activitats de
lleure però el que ara se'ns
planteja és quelcom més
important: crear un espai per
viure.
 
Des de el primer dia que ens ho
van demanar que hi donem
voltes, per mirar de com fer-ho el
millor possible, com fer el que
millor sabem aplicant-ho a un
espai residencial per crear el
caliu de la llar. Ens interessa
desenvolupar-ho en un espai
reduït on tothom es senti còmode
i fer d’aquest espai casa seva, és
a dir, casa nostra, sense
excepció. Poder treballar amb les
nostres peculiaritats, la
familiaritat, el poder crear un
espai propi des de zero, estem
molt encoratjats i animats.



Rubí
2) FONAMENTACIÓ DEL SERVEI D'HABITATGE

Pel que fa al municipi, Rubí pertany a la província de
Barcelona i està situat a la comarca del Vallés Occidental, a
Catalunya (Espanya). És la quarta ciutat més gran en
població després de les  cocapitales  (Sabadell i Terrassa) i
Sant Cugat del Vallès, amb prop de 80.000 mil habitants.

El municipi està situat en un dels principals nusos de
comunicació de Catalunya. Diverses vies ho creuen en
diferents direccions. Les xarxes de transport públic estan
situades en el sistema tarifari integrat de transport de la
regió metropolitana de Barcelona. Les dues companyies de
ferrocarrils que operen a Catalunya tenen línies a Rubí.
D'una banda, tenim els Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) amb les línies S1 (Plaça  Catalunya-
Terrassa  Nacions  Unitats) i S7 (Plaça  Catalunya-Rubí).
D'altra banda, compte amb la línia Renfe R8 (Granollers
Centri-Martorell ). A més d'una xarxa d'autobusos per la
ciutat.



2) FONAMENTACIÓ DEL SERVEI D'HABITATGE

Tenint en compte el que s'ha exposat anteriorment, a continuació destaquem
algunes dades d'interès a l'hora d'emmarcar el projecte:

Tanmateix, el fet de que existeixin altres entitats que treballen pel col·lectius
de persones amb discapacitat intel·lectual, ens anima a establir-nos i ampliar
el servei del municipi. L' ubicació del municipi no podria ser millor, està molt
cèntric i té una bona comunicació tant en transport públic com en vehicles
propis, a més, està situada prop de molts dels tallers on assisteixen les
persones que participen i hi ha la possibilitat de donar respostes a les
persones d’aquest col·lectiu que hi ha en el municipi, ja que la nostra intenció
no tan sols es basa en crear habitatge sinó que també volem realitzar
activitats de lleure, respirs... en el municipi.

Pel que fa al municipi, ens vam
enamorar des d’un inici, ja que és
una ciutat amb moltes possibilitats i
que ens permetrà participar de la
vida comunitària, aportant l'energia
i el "bon rotllo" que ens caracteritza.
Veiem l'oportunitat de
desenvolupar-nos i aportar a les
diferents institucions i entitats del
municipi el nostre granet de sorra.



Segon el Departament de Treball,

Afers Socials i Famílies els serveis

d’habitatge per persones amb

diversitat funcional que existeixen són

el servei de llar residència temporal o

permanent, el servei de centre

residencial temporal o permanent i el

servei de llar amb suport. Per tal de

donar sortida a la necessitat

d'habitatge, s'ha decidit que es vol

començar per oferir un servei de llar

residència. A continuació s'exposarà

unes petites pinzellades del què marca

la legislació en referència a aquest

tema.

En el servei de llar residència tal i com

exposa el Departament de Treball,

Afers Socials i Famílies (2009), “Les

llars residència són equipaments

d'acolliment residencial, de caràcter

temporal o permanent, adreçats a

persones amb un grau de discapacitat

intel·lectual igual o superior al 33%

que necessiten la provisió d'un servei

substitutori de la llar pel fet de ser

impossible o desaconsellable viure a la

pròpia llar”. Així mateix, “aquests

serveis els presten professionals de

manera personalitzada i amb diferent

intensitat de suport en l'atenció a les

persones assistides, en funció de les

seves necessitats individuals”, de

manera que dóna una atenció

personalitzada segons les necessitats i

pretén reproduir de la millor manera

una llar, a més, permet que els

participants mantinguin els seus

centres ocupacionals, tallers o centres

de dia que tenen fins el moment.
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Allotjament
Acolliment i convivència
Manutenció   
Atenció o cura personal
Atenció a la salut i seguretat personal a la llar
Foment dels hàbits d'autonomia personal
Convivència i foment de les relacions
interpersonals i socials
Foment de l'oci i del lleure
Atenció conductual

"At the very heart of this Christmas season is God.
We can honor Him by being kind to one and all."

Segons el Decret 318/2006, la llar residència ha d’oferir els
següents serveis:

A continuació s’exposarà els requeriments tant tècnics com humans per
dur a terme el projecte. Havent escollit el servei de llar residència per tal
de respondre a la demanda d’habitatge, el Decret 318/2006 delimita
quines són les infraestructures necessàries per dur a terme l’habitatge i
finalment quin personal és necessari per gestionar-ho i el Decret
205/2015 fixa les condicions materials que requereix.



REQUERIMENTS
TÈCNICS
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Una sala d’estar i menjador de 3 m2 per resident.

El 50% de les habitacions han de ser adaptades havent-hi
d’individuals com de dobles. Les dobles han de tenir una
superfície de mínim 10m2 i les habitacions individuals han de ser
de mínim 6m2 però aquestes han de representar mínim el 20%

de la capacitat de la llar. Les habitacions han d’estar compostes
mínimament per una tauleta, el llit i un armari individual. A més,

han de tenir ventilació i llum natural.

Les habitacions i els banys han de contar amb un sistema d’avís.

Per cada quatre residents ha d’haver un bany complert (wàter,
lavabo i dutxa), el qual ha d’estar adaptat i una de les dutxes
haurà d’estar adaptada per l’ús de grues o lliteres.

En aquest subapartat es senyalaran els diferents requeriments
tècnics i materials que han de complir els habitatges de llar
residència. I tenint en compte els requisits, s’exposarà quin
allotjament en concret serà l’adequat per dur a terme el projecte.

El Decret 318/2006 estipula quins requisits són necessaris complir.

Primerament remarcar que l’habitatge ha de complir els requisits
d’accessibilitat i d’habitabilitat. L’habitatge ha de comptar amb:

 



Han d’estar ubicats preferentment en nuclis urbans i els que no
siguin en un nucli urbà, hauran de comptar amb transport públic
o mitjà de transport facilitat pel centre que els connecti amb el
nucli més proper.

Els espais exteriors (jardins o terrasses) han d’estar adaptats
físicament i funcionalment a les característiques de les persones
usuàries, i garantir les condicions d’accessibilitat que estableix la
normativa vigent. 

Els establiments han d'ocupar la totalitat d'un edifici o, si en són
una part, han d’estar completament independitzats de la resta; en
aquest segon cas, les seves dependències han de constituir una
unitat i han d'estar comunicades entre si mitjançant espais
comuns propis. 

Els establiments han de disposar d’un accés des de la via pública
que reuneixi les condicions d’accessibilitat que estableix la
normativa vigent.

Els establiments de serveis socials han de complir tot el que
disposen la normativa vigent sobre condicions d’accessibilitat, el
Codi tècnic d’edificació i les Instruccions tècniques
complementàries del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya que regulen les condicions de seguretat en cas
d’incendi en centres residencials. 

Els accessos, els espais comunitaris i les escales han d’estar ben
il·luminats i ser visibles, sense que hi hagi punts cecs.

 Seguint aquesta línia el Decret 205/2015 estipula el següent:
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Els espais d'accés a l’establiment han de reunir les condicions
següents: L’accés principal ha de tenir una amplada mínima de
0,90 m lliures per a establiments residencials, han de tenir un
sistema elèctric d'il·luminació de manera que, quan es transiti per
les zones comunes, quedin il·luminades, la superfície dels
vestíbuls ha d’estar en relació amb la capacitat d’aforament dels
establiments i ser suficient per evitar que es produeixin
aglomeracions, els itineraris d'evacuació han d’estar ben
senyalitzats i en tot moment lliures d'obstacles i es prohibeix
deixar mercaderies o qualsevol objecte a prop de les portes, entre
d’altres. 

Característiques generals de l'edificació: la construcció ha de
complir els requisits següents: ser sòlida, no ha de traspuar
humitat, ha d’estar protegida contra les inclemències tèrmiques,

hídriques i acústiques, reunir unes condicions d’accessibilitat i
funcionalitat, l'alçada lliure sobre la superfície útil de les peces
principals ha de tenir, com a mínim, un valor mitjà de 2,50m
(s’entén per peces principals les sales de convivència, els
menjadors i els dormitoris), els materials emprats en la
construcció, l’equipament i la decoració dels establiments no han
d'implicar risc d'incendi. 

Instal·lacions i serveis complementaris: en aquest apartat destacar
que la instal·lació elèctrica ha de disposar de circuits
independents, la instal·lació de calefacció: els establiments han
de disposar d'elements de calefacció, amb mesures de seguretat
suficients, que cal posar en funcionament sempre que la
temperatura ambient ho requereixi, garantint així una
temperatura superior a 20ºC en totes les estances de
l’establiment. De la mateixa manera que a l’estiu s’ha de garantir
que la temperatura ambient no sigui superior a 27ºC. (Les
calderes de calefacció han d’estar instal·lades en locals ventilats
més grans de 16 m3 i no s’admeten en sales, dormitoris i banys).

No s’admeten sistemes de calefacció no centralitzada de
combustió o incandescent que pugui resultar tòxica o perillosa
per als usuaris. 
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Instal·lació de prevenció contra incendis: els establiments han de
disposar d’un pla d’emergència o d’un pla d’autoprotecció que
resulti adient a la tipologia del servei d’acord amb les exigències
normatives vigents i, en qualsevol cas, cal exposar en lloc visible el
plànol d’evacuació de cada planta de l’establiment. Els
establiments han de disposar d’enllumenat d’emergència, en
recorreguts i sortides, i d'extintors homologats col·locats en un
lloc visible i degudament senyalitzats, segons el que estableix el
Codi tècnic d’edificació.

Serveis higiènics: s’han de poder independitzar amb una sola
porta d’accés en l’espai on hi hagi l’inodor o la dutxa. Han de
disposar d’aigua calenta. Han d’estar revestits de paviments
antilliscants a terra, revestiments adequats a tota la superfície de
les parets i ser de neteja fàcil en les zones d'aigua. Han de tenir
l’ús exclusiu com a serveis higiènics. No es permet la dotació
d’abocador de neteja dins dels espais dels serveis higiènics. Han
de disposar dels complements necessaris: miralls, prestatgeries,

armaris, etc. Han de comptar amb el sistema de renovació d’aire
especificat en el Codi tècnic d’edificació. Han d’estar prou
il·luminats. Han de permetre l’obertura des de fora dels serveis
higiènics, sempre preservant la intimitat de la persona. Han de
tenir sistemes d'avís adequats a les característiques de la persona
usuària. Els inodors i dutxes no han de comunicar directament
amb sales, menjadors ni cuines. La comunicació entre les
estances i les cambres higièniques ha de fer-se per l'interior de
l'establiment i amb recorregut horitzontal. 

Serveis de cuina: l’espai de la cuina ha de tenir ventilació directa a
l’exterior o mitjançant un conducte en el qual s'activi
mecànicament la ventilació. Terra i parets han d’estar revestits de
material ceràmic o altres materials homologats. La cuina ha de
quedar convenientment tancada en aquells establiments on la
tipologia dels seus usuaris així ho aconselli. S’ha de disposar
d'espai d'emmagatzematge de queviures en un indret sec. S’ha
de disposar d’una superfície de 0,50m2 per resident amb un
mínim de 8m2 i fins a arribar a 50m2. S’ha de disposar de les
instal·lacions suficients que permetin cuinar per tal de satisfer les
necessitats alimentàries dels usuaris.
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Serveis de bugaderia: els establiments residencials que disposin
de servei de bugaderia prestat pel mateix establiment han de
tenir maquinària suficient per poder rentar almenys un kg de
roba per resident al dia. Els establiments residencials que
disposin de servei de bugaderia contractat amb empresa externa
al propi establiment, han de tenir una màquina domèstica com a
mínim. L’establiment residencial ha de tenir espais
d’emmagatzemament de roba bruta i neta independents.

Servei sanitari: en tots els establiments de serveis socials hi ha
d’haver una farmaciola, a més, cal un lloc de emmagatzematge
de la medicació tancat amb clau, i els medicaments que
necessitin conservar-se en un lloc fred han de ser en una nevera
independent.  

Equipament: tots els establiments han de tenir l’equipament
necessari per a la prestació adequada del servei d’acord amb les
característiques de les persones usuàries ateses. Formen part de
l’equipament el mobiliari, els electrodomèstics, els aparells
d’informàtica o de comunicació, el parament de la llar, el material
fungible d’higiene bàsica, l’equipament clínic i els ajuts tècnics.
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Neteja: tots els establiments
han de tenir un espai o
armari tancat amb clau
destinat a
l’emmagatzematge exclusiu
dels productes de neteja.

L’ocupació màxima per a
establiments residencials de
capacitat inferior a 25
residents queda
determinada per la fórmula:

Nombre de persones
residents = n. Superfície útil
en m2 = 16 + 10 n.



Espais dormitori: és un espai específic per a aquest fi que
garanteix la privacitat de l’usuari. No és de pas obligat a cap altra
dependència o servei o instal·lació. L’obertura de la porta d’accés
no interfereix amb altres portes interiors del dormitori. Si hi ha
finestres batents, aquestes no podran obrir-se per sobre els llits. Si
hi ha radiadors, aquests no podran entrar en contacte directe
amb el llit o amb altres elements que puguin representar un perill
per a la persona. Si hi ha cobertes inclinades, el valor mitjà de
l’alçada dels dormitoris no ha de ser inferior a 2,50 m, en tota la
seva superfície habitable. Han de tenir ventilació i il·luminació
natural directa des de l’exterior mitjançant obertures. Com a
mínim, 1/8 part de la superfície útil d’aquestes obertures ha
d’estar situada entre 0,80 i 1,90 metres d’alçada respecte al
paviment. Aquestes obertures han d’estar dotades d'elements que
regulin l'entrada de llum exterior, permetin la visió de l’exterior i
preservin la intimitat de les persones usuàries.

S'accepta la ventilació a un pati interior si reuneix les condicions
següents: Superfície mínima de 9 m2 de manera que permeti la
inscripció en el seu interior d’un cercle de diàmetre mínim de 3
m. Aquesta superfície augmenta en 1,80 m2 per cada planta que
s’afegeixi a les tres plantes d’altura de pati. En el cas que el pati
estigui cobert amb una claraboia, cal que hi hagi una sortida
d’aire sense tancament de cap tipus entre les parets del pati i la
claraboia, amb una superfície de ventilació mínima de 2/3 de la
superfície del pati. La caixa d’escala i ascensor no s’admet com a
pati de ventilació de dormitoris.

3 )  L L AR  RE S I D ÈNC I A



3 )  L L A R  R E S I D È N C I A

Formulari de solicitud: El procediment d’autorització

administrativa de funcionament d’un servei social s'inicia a
instància de l'entitat titular del servei, mitjançant un formulari de
sol·licitud normalitzat adreçat al Servei d’Inspecció i Registre del
departament competent en matèria de serveis socials.

Segons el Decret 205/2015, hi ha una sèrie de tràmits a tenir en

compte per tal de posar en marxa l’habitatge:

El formulari de sol·licitud es pot presentar, de forma presencial, en
qualsevol de les oficines del departament competent en matèria
de serveis socials, a la xarxa d’oficines de Gestió Empresarial, o
també es podran presentar electrònicament des de la web de la
seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir a través de la seu
electrònica de la Generalitat  https://seu.gencat.cat, de Canal
Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o qualsevol de les
oficines del departament competent en matèria de serveis socials.

TRÀMITS
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La documentació que s'ha de presentar amb el formulari es detalla
a continuació:

a) Declaració responsable on es manifesti que disposa de:

-La documentació acreditativa de la personalitat jurídica de
l’entitat titular del servei social (escriptura de constitució de la
societat, acta fundacional, resolució d’inscripció al registre
corresponent o estatuts).

-El document acreditatiu de la facultat de la persona que fa la
sol·licitud per actuar en nom de l’entitat i document identificatiu
de la identitat de la persona representant.
-La targeta d’identificació de persones jurídiques (NIF) o el
document d’identitat (DNI i NIE), en cas de persones físiques.

-El document acreditatiu d’ocupació legítima de l’immoble on
està ubicat el servei social: l’escriptura de propietat o el document
acreditatiu del dret d’ús de l’establiment on es presta el servei
(contracte d’arrendament oo cessió d’ús).

-L’alta d’impost d’activitats econòmiques (IAE), la declaració censal
o el document que n’acrediti l’exempció.

-El document acreditatiu del compliment de la normativa
sectorial que regula l’exercici de l’activitat vigent.
-La cèdula d’habitabilitat, quan el servei social ho requereixi.

b) El projecte executiu de l’establiment amb la memòria

descriptiva de les característiques materials i arquitectòniques que
justifiquen que es compleix la normativa aplicable, i el conjunt de
plànols que defineixen, en les plantes, els alçats i les seccions,

l’estat de l’edifici, les superfícies útils per a dependències i el
sumatori total de les superfícies útils per plantes.

c) Així mateix, es pot requerir qualsevol altra documentació

exigida per la normativa de serveis socials i sectorial aplicable.
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El Servei d’Inspecció i Registre: Un cop verificada la

documentació, el Servei ha d’inspeccionar i informar sobre el
compliment de les condicions funcionals i materials que exigeix la
normativa segons la tipologia del servei social. La persona titular
del Servei d’Inspecció i Registre ha d’emetre i notificar la resolució
d’atorgament o de denegació de l’autorització de funcionament
en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l’entrada de la
sol·licitud en qualsevol dels registres que estableix l’article 5.1.Si ha
transcorregut el termini màxim de resolució i no s’ha notificat, la
sol·licitud d’autorització de funcionament es pot entendre
desestimada.

Contra la resolució que dicta la persona titular del Servei

d’Inspecció i Registre, s’hi pot interposar recurs d’alçada en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació
davant la persona titular del Servei d’Inspecció i Registre o davant
el seu òrgan superior jeràrquic, sens perjudici d’interposar-ne
qualsevol altre que es consideri oportú. L’autorització de
funcionament d’un servei nou resta subjecta al pagament de la
taxa que regula la normativa vigent. L’autorització de
funcionament del servei habilita l’entitat per a la prestació del
servei social i comporta la inscripció d’ofici d’aquesta autorització i
del servei autoritzat en el Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials.
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La resolució d’autorització de funcionament ha de contenir les

dades següents: per un costat dades relatives al servei social: nom,

adreça, classificació, àmbit territorial, població destinatària,

número registral, capacitat registral, si escau. Per l’altre costat, les
dades relatives a l’entitat titular del servei, en cas de ser el primer
servei que se li autoritzi: nom, NIF, qualificació, àmbit territorial,
naturalesa jurídica, població destinatària, número registral. Mentre
duri la prestació del servei social, s’han de complir els requisits
que van motivar-ne l’autorització. La revocació de l’autorització ha
de ser comunicada a les persones usuàries del servei o als seus
representants legals. L’Administració pública ha d’adoptar les
mesures necessàries per garantir el dret de les persones a la
prestació del servei. L’autorització de funcionament es pot
suspendre com a conseqüència d’una mesura cautelar que s’hagi
adoptat d’acord amb el règim d’infraccions i sancions que
estableix el títol IX de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials.

Comunicació prèvia: per efectuar la comunicació prèvia de

funcionament i de modificació dels serveis s’ha d’acreditar el
compliment dels requisits que estableixen la normativa de serveis
socials i la normativa sectorial aplicable, que sempre han
d’incloure els aspectes següents: complir les condicions materials,

de seguretat i d'equipament exigibles als serveis en funció de la
seva naturalesa; Complir les condicions d'edificació, emplaçament
i condicionament dels establiments; Complir els requisits de
titulació del personal, el nombre de treballadors i treballadores,

que ha d'ésser suficient tenint en consideració el nombre de
persones i necessitats que s'han d'atendre i el grau d'ocupació,

d’acord amb la normativa sectorial de serveis socials; Disposar
d’una memòria i d'un pla d'actuació en què s'especifiquin el règim
d'intervenció, la manera de desenvolupar els programes d'atenció i
la metodologia i els procediments d'execució.
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Formalització de la comunicació prèvia: la comunicació prèvia

ha d’anar acompanyada de la documentació següent: La
declaració responsable que estableix l’article 5.2.1.a) d’aquest
Decret; Una memòria on s’han d’especificar l’objecte i les funcions
del servei, la població destinatària, la forma de prestació, els perfils
i ràtios dels professionals i els criteris d’accés i, si correspon, la
descripció de les instal·lacions; Un resguard acreditatiu d’haver
ingressat la quota de la taxa per tramitació de l’expedient; Així
mateix, es pot requerir qualsevol altra documentació exigida per la
normativa de serveis socials i sectorial aplicable.

Protecció de dades: d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de

desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades
de caràcter personal han de ser tractades, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre
protecció de dades estableix.

Tenint en compte les lleis que legislen aquest tipus d’habitatge, s’ha
decidit donar resposta amb un pis de l’Av. de l’Estatut, a Rubí.
L’allotjament està format per dues habitacions dobles, una habitació
individual i un bany. Les habitacions compleixen les dimensions que
es requereixen per poder instaurar dos habitacions dobles, de
manera que permet residir 4 persones. Les habitacions conten amb
finestres i per tant, amb il·luminació natural. El menjador i sala
d’estar conta amb les dimensions necessaris per allotjar els residents.

Finalment, remarcar la bona posició on es troba l’allotjament, factor
clau per fomentar la inclusió i l’autonomia dels residents, ja que el
pis està en un barri on s'ofereixen tots els serveis de Manresa.
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Recursos Humans
El decret 318/2006 regula quin personal d’atenció directa ha

d’haver i les hores que dedica aquest segons si el suport que
requereix el resident és extens o generalitzat.

En el cas del suport extens són en total 1.462 hores/usuari/any i
en el cas del suport generalitzat són un total de 1.307
hores/usuari/any distribuït en diferents professionals. Cal un
director, 1/30 (suport extens) i 1/60 (suport generalitzat); un
treballador social, 1/240; un psicòleg 1/30; un psiquiatre o
neuròleg, 1/120 (suport extens) i 1/360   (suport generalitzat); un
metge generalista, 1/300 (suport extens) i 1/240 (suport
generalitzat), auxiliars i tècnics per a l’atenció personal del dia a
dia és de 1/5 i per l’atenció personal de nit és  de 1/20, el infermer
és 1/30 i finalment en el cas del suport generalitzat es requereix
els serveis d’un fisioterapeuta, 1/60. 

Aquests treballadors es regularan pel Conveni col•lectiu de
treball de Catalunya de Residències, centres de dia i llars
residències per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

El perfil dels treballadors es buscarà que sigui el més adequat
per dur a terme la seva tasca, de manera que, seran perfils com
educadors socials, integradors socials, psicòlegs o d’altres, dins
l’àmbit. Es buscarà la igualtat de gènere dins dels treballadors
perquè el projecte sigui més equitatiu.



4) Persones Destinatàries

Alhora de determinar les persones que

podrien habitar en la llar residència és

pensa en un grup jove de persones

amb discapacitat intel·lectual amb

certa autonomia. De totes maneres,

per poder habitar una llar residencia

les persones han de tenir edats

compreses entre els 18 i 65 anys. 

 

Per tal de què les persones entrin a

viure al pis, es realitzarà un procés de

proba perquè es puguin adaptar.

Sempre es requerirà que la persona

tingui la voluntat de voler entrar a

viure en la llar residencia. Es realitzarà

un contracte de convivència on

s’especificarà la voluntarietat de

viure-hi.

El projecte, tal i com s’ha comentat

amb anterioritat neix de la intenció de

voler donar resposta a la necessitat

d’habitatge de les persones que

formen part actualment de

l’associació, així que dins el projecte

es buscarà que elles tinguin cabuda.

De totes maneres, també es vol donar

cabuda a altres persones del municipi

i rodalies que estiguin interessades en

el servei. 

Anteriorment a poder tenir places

públiques, l’allotjament s’utilitzarà per

dur a terme un projecte d’adaptació

tant a conviure en grup com a tasques

del dia a dia. A més, s’aprofitarà

aquest temps per incloure'ns en el

municipi.



Rebeca Andreu

EliaPau

“Me gustaría vivir en el piso porque
quiero aprender a vivir sola”

“Me gustaría ir a vivir al piso
porque ya tengo ganas de

independizarme”



5) LÍNIES DE
TREBALL

La nostra llar és allà on som nosaltres mateixos, on

se’ns dóna l’oportunitat i l’espai per a desenvolupar-

nos com a persones, el que fem en aquest espai tant

íntim ens marca la nostra manera de ser i la

importància de poder estar còmode en aquest espai és

fonamental per a l’equilibri emocional de qualsevol

persona. 

En aquest apartat s'exposarà per un costat els

objectius que marcaran la intervenció, a més

s’exposarà la metodologia que es durà a terme per

assolir els objectius i que caracteritza la nostra filosofia

de treball.



Treballar l’autonomia
Fomentar la inclusió
Configurar el projecte
personal
Potenciar les
relacions personals

Oferir una llar on
es vetlli pel
benestar de les
persones que hi
viuen mitjançant la
participació activa
de les mateixes en
les preses de
decisions i
configuració de
l'habitatge.

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

OBJECTIUS
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LÍNIES
METODOLÒGIQUES

HORITZONTALITAT

APRENANTATGE
COL·LECTIU

El tracte és horitzontal,
l’educadora facilita i acompanya
en els processos des de la
perspectiva d’oferir eines i suports
tenint en compte el benestar de
les persones que hi viuen i
assegurant la bona convivència.
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A infinits ens caracteritzem per un seguit de peculiaritats que
marquen la nostra línia d’actuació, a continuació se’n detallen
algunes d’aquestes característiques que s’ha considerat que
són importants alhora de traslladar aquesta tasca a l’àmbit
residencial:

Intervenir des de l’aprenentatge
col·laboratiu, és a dir, tothom
aporta el millor de si perquè les
coses funcionin, totes som
importants i totes sabem fer
coses bé, sols cal potenciar
aquelles coses que podem oferir
als altres.



CREAR CALIU

ADAPTACIÓ A
L'INDIVIDUALITAT
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Treballar mitjançant metodologies
de la Planificació Centrada en la
Persona (PCP), amb l’objectiu final
de l’autorealització, potenciant una
vida el més autònomament possible. 
Tot això és possible gràcies a que es
treballa en nuclis petits. No és el
mateix compartir pis amb poques
persones que amb moltes, s’ha
d’avançar cap un model més
integrador i normalitzador, on es
treballi amb nuclis petits.

Construir una llar, és a dir, crear un
espai que faci que sigui casa de les
persones que l’habiten, que aquestes
siguin les encarregades de fer-se seu
l’espai i el lloc, que siguin partícips de
tot el procés de configuració del que
serà la seva pròpia casa. Respectant
sempre les costums i peculiaritats de
cadascuna de les persones que
convisquin en el pis, buscant sempre
la participació activa en totes les
tasques referents a les activitats de la
vida diària.   A més, de que es sentin
lliures per escollir amb qui volen
compartir la seva casa, podent
convidar a amics i amigues,
familiars... 



SOCIALITZACIÓ
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Poder-se incloure en la comunitat,
formar part del municipi sent
ciutadanes actives i participatives,
formar part de les activitats del
barri. A més, les residents volen
tenir un gos i per tant es
realitzarà a l'inici un procés
d'acollida amb un gos d'un refugi i
en un futur s'adoptarà. 

Treballar la sexo-afectivitat des
de la confiança, entenent
aquesta com un aspecte general
imprescindible pel
desenvolupament humà.
D’aquesta manera es donaran
eines a les residents del pis de
manera individual per tal de
cobrir les seves necessitats tot
realitzant un acompanyament
educatiu. Tot treballant la
intimitat, la higiene, l’afectivitat i
la prevenció de situacions de
vulnerabilitat, així com la
voluntat i la llibertat de relació.

TREBALLAR LA
INTIMITAT
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CUIDEM-NOS PER
CUIDAR

En la configuració d’aquest projecte
s’ha implementat una metodologia
que fomenti que les treballadores
es sentin còmodes amb la tasca que
realitzen i comparteixin els ideals
de l’entitat. D’aquesta manera s’han
tingut en compte aspectes com:
oferir formacions, eines i espais de
diàleg per fer front a les
problemàtiques i reptes que vagin
sorgint, facilitar la conciliació amb
la vida familiar i garantir activitats
terapèutiques o d’exercici físic per
alliberar les tensions, cohesionar
l’equip i fer front als problemes
individuals i reforçar els punts forts
de cada persona a través d’activitats
com ioga, pilates, teatre social,
zumba... tant de manera individual
les treballadores, com
conjuntament amb les residents.

Fomentar activitats d’oci i lleure
no només els caps de setmana, ja
que som una entitat que parteix
d’aquest sector i creiem que és
molt important per el
desenvolupament de les persones
i per la seva realització personal.

EL LLEURE COM A
EIX PRINCIPAL



CUIDEM EL MEDI
AMBIENT

SOM SALUDABLES

La cura del planeta és una tasca de
totes i per tant, des de l’entitat es
fomenta els valors de l’ecologisme i
minimalisme a través d’accions
quotidianes com el reciclatge, consum
ètic, responsable i de proximitat,
reutilització, reducció de residus,
entre d’altres.
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Es potenciarà una alimentació
saludable, amb productes de qualitat i
de proximitat a través de
cooperatives de consum i cuinant els
àpats en la pròpia cuina de la llar (no
fent ús d’un càtering). D’aquesta
manera es configurarà un menú
equilibrat que contarà amb la
supervisió del personal sanitari
corresponent. També es gestionarà
un hort urbà en el mateix domicili.
S’afavorirà l’exercici a través
d’activitats saludables com passejar,
anar a la piscina, practicar algun
esport.

Podem concloure que les claus principals pel treball de
l’autonomia i l’augment de la qualitat de vida són la
inclusió en la comunitat, a través d’un treball en ella i un
format reduït d’habitatge, similar a un nucli familiar.



VIABILITAT

ECONÒMICA
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Ingressos de l'activitat

Residents Cost de Referència Ingrés mensual

1 resident
suport

generalitzat
2.287,94€ 2.287,94€

3 residents
suport extens 2.259,05€ 6.777,15€

9.065,09€TOTAL



6 )  F I N A N Ç A M E N T

Despeses de l'activitat

Telèfon, internet

Aigua

Gestoria

Llum

Gas

Lloguer

8.645,50€TOTAL

Impost brossa

Manutenció

Assegurances

Sous i Seguretat Social

Sou extra 

Pagues extres 

(3 mesos, jornada complerta)

(2 treballadors)

100€

100€

65€

80€

750€

10€

1.250€

170€

50€

4.700€

587,50€

783€
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Resultat

Finalment, comentar que la Junta Directiva és sòlida,
la presidenta i la tresorera porten el pes de la gestió
de l’associació des de la seva creació. La resta de la
Junta Directiva porten més de 3 anys ocupant els seus
càrrecs respectius. A més, contem amb el suport de
les famílies que ja han expressat la il·lusió
d’emprendre aquest projecte i el suport incondicional
que ens donaran.

Total Ingressos

Total Despeses

Resultat

9.065,09€

8.645,50€

419,59 €



Contacta-ns

651 44 12 11

gestio@infinitsomriures.cat

www.facebook.com/infinits.somriures

www.instagram.com/infinits_somriures/

www.infinitsomriures.cat


