
 

 Pàgina 1 de 5  Expedient: TS/14 – Annex 1.8. 

 

ANNEX 1.8.: BASES FUNCIONALS 

 

Requeriments  

Les bases funcionals per les unitats de SVA, SVI, SVB, VIR, són aquells espais en els quals els 

professionals de les empreses adjudicatàries del Transport Sanitari Urgent han de romandre de 

forma habitual a l’espera de ser activats per un servei, i on es disposa d’un espai per 

l’estacionament i el manteniment de les unitats mòbils. 

 

La ubicació de les mateixes serà validat per la direcció Territorial de SEM, SA tenint en compte 

criteris de: 

 Operativitat: Es tindrà en compte la proximitat a vies d’ accés a la xarxa de carreteres 

així com l’ escurçament del temps de resposta. 

 Col·laboració amb altres entitats: Es valorarà la ubicació en espais on es valori 

positivament la presència de SEM, SA. Preferentment compartir espais amb institucions 

sanitàries (Hospitals, CAP, recintes sanitaris, Creu Roja, .... ), institucions d’ 

emergències d’ altres departaments o espais municipals. 

 Compliment de requisits establerts 

 

Les bases funcionals  han de complir els requeriments estructurals i de seguretat vigents, 

segons la legislació aplicable en qualsevol recinte de treball, a més dels elements de seguretat 

del recinte i d’un pla de manteniment d’instal·lacions i de neteja. 

 

Base funcional Unitats de Suport Vital Bàsic: 

 

Les condicions mínimes que ha de tenir una base funcional són les següents (superfícies útils): 

 Sala de descans i de treball amb una superfície mínima de 23m² 

 Zona de vestidor amb una superfície mínima de 4m² 

 Sanitaris amb una superfície mínima de 4,5m² 

 Espai pels vehicles 

 

Els equipaments que han de tenir les bases funcionals són: 

 Sala de descans i de treball: 

o 2 butaques reclinables 

o 2  cadires 

o 1 taula per dues persones 
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o 1 penjador per la roba  

o 1 nevera petita per aliments 

o 1 microones 

o 1 armari amb calaixos 

o 1 telèfon 

o 1 paperera 

o 1 ordinador a xarxa  

o 1 cadira ergonòmica de treball 

o Prestatgeria-biblioteca 

o Arxivador metàl·lic 

o Suro (taulell d’anuncis) 

o 2 cortines 

 Espai lliure (2m² per cada persona) 

 Zona de vestidor: 

o 1 mòdul de 4 taquilles individuals  

o 1 cadira 

o Armari per a roba autoprotecció 

o Espai lliure 2m² 

 Sanitaris: 

o Lavabo amb dutxa i equipaments 

 Espais pels vehicles 

 

Els espais destinats l’aparcament de les ambulàncies han d’estar degudament identificats i 

han de tenir fàcil accés, així com han de poder evitar les temperatures extremes. A tal 

efecte, hauran de comptar amb l’existència d’un cobert per a la unitat, en estructura 

lleugera.  

 

En resum, els espais per a vehicles han de constar de: 

o Espai d’aparcament (4,00 X 7,35m²), que inclou els marges d’accés propis de 

l’obertura de portes (laterals i posteriors), amb protecció intempèrie (sostre 

alçada mínima 3,02m) 

o Endoll per a recàrregues elèctriques de la unitat (monofàsica de protecció IP54 o 

superior) 

o Magatzem per a material de neteja del vehicle 

o Presa d’aigua corrent 
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o Zona de neteja (pica) d’utensilis, posterior a un servei, el més proper al vehicle 

 

Tots els espais destinats a les bases funcionals han de tenir cobertura TETRA RESCAT així 

com de telefonia mòbil en tots els espais (interiors i exteriors) dels mateixos. 

 

Caldria assegurar que la distància entre base i vehicle sigui raonablement curta 

(orientativament d’un màxim de 25m), a fi de minimitzar el temps d’activació de la dotació. 

 

Així mateix, la petita estança per a fer les funcions de magatzem d’estris de neteja de les 

unitats, hauria de ser d’uns 4-5m² d’espai útil (o en el seu defecte, d’armaris amb capacitat 

d’emmagatzematge similar), el més proper a l’aparcament de la unitat, preferiblement a 

l’exterior de l’espai de la base. 

L’adjudicatari contemplarà una connexió externa 220V per la recàrrega de la bateria auxiliar. 

 

Base funcional Unitats de Suport Vital Avançat - VIR: 

 

Les condicions mínimes que ha de tenir una base funcional són les següents (superfícies útils): 

 Sala de treball amb una superfície mínima de 32m² 

 Sala de descans amb una superfície mínima de 16,9 m² 

 Zona de vestidor amb una superfície mínima de 5,6m² 

 Sanitaris amb una superfície mínima de 4,5m² 

 Magatzem amb una superfície mínima de 10,7 m² 

 Espai pels vehicles 

 

Els equipaments que han de tenir les bases funcionals són: 

 Sala de treball: 

o 4 cadires 

o 1 taula per quatre persones 

o 1 penjador per la roba  

o 1 nevera petita per aliments 

o 1 microones 

o 1 armari amb calaixos 

o 1 telèfon 

o 1 paperera 

o 1 ordinador a xarxa  
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o 1 cadira ergonòmica de treball 

o Prestatgeria-biblioteca 

o Arxivador metàl·lic 

o Suro (taulell d’anuncis) 

o 2 cortines 

 Espai lliure (2m² per cada persona) 

 Sala de descans: 

o 2 lliteres + 2 matalassos 

o 2 tauletes de nit + 2 llum sobre taula 

o 2 cadires 

o 2 penjador per la roba  

o 2 papereres 

o 2 cortines 

 Espai lliure (2m² per cada persona) 

 Zona de vestidor: 

o 2 mòdul de 4 taquilles individuals  

o 1 cadira 

o Armari per a roba autoprotecció 

o Espai lliure 2m² 

 Sanitaris: 

o Lavabo amb dutxa i equipaments 

 

 Magatzem: 

o 1 nevera per fàrmacs 

o 1 armari tancament amb clau per opiacis / varis (5 prestatges) 

o 1 armari per llençols i mantes 

o 1 contenidor de residus tipus 3 

o 3 armari medicació doble calaix 

o 1 paperera 

 Espai lliure (2m² per cada persona) 

 

 Espai pel vehicle 

 

Els espais destinats l’aparcament de les ambulàncies han d’estar degudament identificats i 

han de tenir fàcil accés, així com han de poder evitar les temperatures extremes. A tal 
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efecte, hauran de comptar amb l’existència d’un cobert per a la unitat, en estructura 

lleugera.  

 

En resum, els espais per a vehicles han de constar de: 

o Espai d’aparcament (4,00 X 7,35m²), que inclou els marges d’accés propis de 

l’obertura de portes (laterals i posteriors), amb protecció intempèrie (sostre 

alçada mínima 3,02m) 

o Endoll per a recàrregues elèctriques de la unitat (monofàsica de protecció IP54 o 

superior) 

o Magatzem per a material de neteja del vehicle 

o Presa d’aigua corrent 

o Zona de neteja (pica) d’utensilis, posterior a un servei, el més proper al vehicle 

 

Tots els espais destinats a les bases funcionals han de tenir cobertura TETRA RESCAT així 

com de telefonia mòbil en tots els espais (interiors i exteriors) dels mateixos. 

 

Caldria assegurar que la distància entre base i vehicle sigui raonablement curta 

(orientativament d’un màxim de 25m), a fi de minimitzar el temps d’activació de la dotació. 

 

Així mateix, la petita estança per a fer les funcions de magatzem d’estris de neteja de les 

unitats, hauria de ser d’uns 4-5m² d’espai útil (o en el seu defecte, d’armaris amb capacitat 

d’emmagatzematge similar), el més proper a l’aparcament de la unitat, preferiblement a 

l’exterior de l’espai de la base. 

 

L’adjudicatari contemplarà una connexió externa 220V per la recàrrega de la bateria auxiliar. 


