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La normativa que té que complir un centre de dia per 
ser acreditat com a entitat col•laboradora de l’ICASS, 
pel que es refereix a les seves instal•lacions, la 
trobem actualment a l’ordre de convocatòria (ORDRE 
ASC/32/2008, de 23 de gener, de convocatòria 
per a l’any 2008 per a l’acreditació d’entitats 
col•laboradores de diversos programes en l’àmbit 
dels serveis socials).
Concretament els apartats de l’Annex A, aplicables 
als centres de dia són el 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 
15.7, 15.11. Del mateixos podem destacar que:

 Els accessos a l’interior del centre de dia i 
a les diferents àrees i serveis han d’estar 
adequadament senyalitzats per ajudar a 
l’orientació de les persones residents i les 
seves famílies o visitants.

 Els accessos al centre de dia i els recorreguts 
principals interiors han d’estar adaptats a la 
utilització per part de persones amb mobilitat 
reduïda.

 El centre de dia ha de tenir espais comuns de 
convivència, activitats diverses i visites, amb 
una superfície no inferior a 2 m² per persona 
usuaria, que han de ser amplis, ventilats i 
preferentment amb llum natural, així com 
espais específics per fisioteràpia de 12 m² 
mínim, despatx pels professionals de 12 m² 
mínim i una sala de visites de 10 m² mínim. 

 El centre de dia ha de prohibir fumar en tot el 
centre excepte en les zones habilitades.

 El centre de dia ha de disposar com a mínim 
d’un bany adaptat. Si l’establiment té més de 
trenta-cinc places, ha d’augmentar el nombre 
de banys adaptats en proporció equivalent. 
Els wàters i les dutxes han de tenir agafadors 
que permetin la incorporació de les persones 
usuàries.

 La medicació ha d’estar degudament 
guardada en un armari, o en una nevera 
quan calgui, fora de l’abast de les persones 
usuàries o visitants.

Per un altra part, tenim el Decret 182/2003, de 22 de 
juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de 
centres de dia per a gent gran, que també estableix 
condicions materials pels centres de dia. Aquest 
Decret és aplicable a tots els centres de dia, siguin 
privats o col•laboradors de l’ICASS.

Segons l’esmentat Decret, els centres de dia 
que prestin els seus serveis en  un establiment 
independent (és a dir, que no es presti el servei dins 
dels espais d’una residència), hauran de complir les 
següents condicions materials mínimes:

 Han de disposar d’una sala gran polivalent 
que és un espai divisible amb un mínim 3 m2 
per persona atesa.

 Han de tenir un vestuari pels usuaris del 
centre de dia.

 Han de disposar d’un espai de 6 m2 com a 
mínim pel control de la medicació, infermeria 
i arxiu d’expedients assistencials.

 Com a mínim han de tenir una dutxa geriàtrica 
per cada 30 usuaris.

 Han de tenir una cuina o office.

 Han de disposar d’un espai de fisioteràpia, 
amb un mínim 3 m2 per persona atesa.

 El despatx de professionals com a mínim ha 
de ser de 12 m2.

 Han de tenir un vestíbul i recepció.

 Han de disposar de serveis higiènics, 1 com 
a mínim per sexe, més un altre per cada 10 
usuaris.

 Han de tenir vestidors pel personal.

Pel que fa als serveis opcionals, la normativa només 
diu que s’hauran de preveure els espais suficients per 
poder ofertar-los. Aquests serveis són:

1. Bugaderia i magatzem de roba.

2, Perruqueria/barberia.

3. Podologia.

Per últim, els servei de centre de dia per a gent gran, 
que es presti en una residència, s’integra en l’activitat 
diürna d’aquesta, i per tant, no necessita disposar 
d’uns espais diferenciats. No obstant, la normativa 
precisa que als efectes del còmput dels espais es 
tindran en compte els de convivència, que hauran de 
ser com a mínim de 3m2 per persona atesa.
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