
“Centre per a la Gent Gran Vitalia Llorenç”

CONTRACTE D’INGRES EN RESIDÈNCIA DE GENT GRAN

En la localitat de Llorenç del Penedès, a                          de                                                    de 2022

REUNITS

Per  una  banda,  la  Sr.   Director  del  "Centre  per  a  la  Gent  Gran  Vitalia  Llorenç",
dependent de VITALIA SUITE, S.L. amb NIF 80163439K i domicili a l'efecte del present contracte
en el propi centre, situat en CAMÍ CAL PROSSET 15  43712 Llorenç del Penedès.

D'una  banda,  la  Sra.   ______________________major  d'edat,
nascut/da_______________________________ el  dia                    ,  proveït/da de DNI
________________        , amb domicili a l'efecte d'aquest contracte en el propi Centre. 

I d'una altra, el Sr.________________________________   ( ) major d'edat, amb 
DNI__________________     data de naixement_____     el __________           
a______________________________  i amb domicili a____________________________  

INTERVENEN

- El primer, en representació de VITALIA SUITE, S.L. amb NIF B99136558 inscrita en el
Registre d'Entitats i Centres de Serveis Socials de Catalunya amb el nombre S 07118

-El la/segon/a de ells, en el seu propi nom i dret (des d'ara el resident). 

(1)(o si s’escau) Com representant legal de D/Dª                                                ,           major d'edat,
estat civil                   veí de                   , província de              , carrer/avingut/plaça           , num. ,
, nascut en la localitat de             el dia    i amb DNI                      , segons acredita mitjançant
escriptura  de  poder  atorgat  davant  el  Notari  de  D.     (o  s’escau)  mitjançant  exhibició  de
Resolució Judicial, de data ____ pel jutjat de Primera Instància numero ____ de (província) en
actuacions nom.  la còpia de les quals s'uneix al present document. 
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(2)(si  escau) El  Director  del  centre,  el  Sr.  .........................  per no poder manifestar
lliurement el resident la seva voluntat d'alta i no comparèixer cap familiar ni autor legal, o
procedir al ingrés per raons d'urgència. 

-  (en  el  cas  que  voluntàriament  comparegui  una  altra  persona  com  garant).  I  el
la/tercer, en el seu propi nom i dret (des d'ara el responsable i avalista si s’escau). 

OBJECTE

És objecte del present contracte el ingrés en la residència de gent gran conforme amb
l’establert en el decret legislatiu 284/1996, de 23 de juliol i el Decret 176/2000 de 15 de maig
modificatiu de l'anterior, sobre regulació del Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat
de Catalunya conformement a les següents, 

CONDICIONS

PRIMERA.-El ingrés en la residència es realitza lliure i voluntàriament, amb efecte data  

SEGONA.- El Centre proporcionarà l'assistència integral del resident en el conjunt de les seves
necessitats bàsiques de alimentació,  higiene personal  i  cures generals  de conformitat  amb
l’establert en el reglament de règim intern i a la reglamentació vigent. El Centre garantirà que
el  resident  rebi  tots  les  cures  per  mitjans  propis  o  aliens,  dispensat  per  professionals
degudament qualificats. 

El Centre respectarà i garantirà els drets del resident reconeguts en el reglament de règim
intern i en la reglamentació vigent.

TERCERA.-  El  resident  i  el  responsable  assumeixen  solidàriament  la  responsabilitat  del
pagament del cost total de l'estada, que es fixa per una ________dependència  en la quantitat
de  ____________ € amb l’IVA corresponent inclòs,  el qual serà abonat entre els dies 1 al 5 de
cada mes, mitjançant càrrec en compte corrent bancària que li efectuarà el centre.

El preu de l'estada es revisarà conforme a les variacions de l'IPC que publiqui l'INE o organisme
similar,  aplicant  aquesta  actualització  en  el  mes  de  gener  de  cada  any,  sobre  el  preu
anteriorment  vigent,  a  partir  del  12  mesos des  del  dia  d’ingrés.  El  preu  també podrà  ser
modificat pel Centre en funció del grau d'assistència requerit pel resident per a cada etapa de 
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la seva evolució , previ informe de l'Equip  Multidisciplinari del Centre a la família i
d’acord als paràmetres establerts al Reglament del Regim Intern del Centre.

En el cas que el resident ho sigui en virtut de concert amb la Administració o amb alguna
Entitat  concertada  amb  el  Centre,  el  preu  i  la  forma  de  pagament  a  aplicar  seran  els
corresponents al concert respectiu.

QUARTA.- En l'indicat cost de l'estada s'inclouen els següents serveis mínims. 

a) Les necessitats bàsiques de alimentació, higiene i cures generals, s’escau, règim
especial de menjars. 

b) La neteja personal diària i cada vegada que les circumstàncies ho exigeixin, si el  

resident no pogués valdre’s pels seus propis mitjans. 

c)El  canvi  diari  de  la  roba  interior  i  setmanal  de  la  roba  de  llit,  pijama o  camisó,
tovalloles i llenceria del menjador i, en cas necessari, a la muda immediata quan les
circumstàncies així ho requereixin. 

CINQUENA.-  El  règim  de  visites,  sortides,  trucades  i  comunicacions  serà  l'  establert  en  el
Reglament de Règim Intern amb caràcter general, tret que excepcionalment s'estableixi altre
règim  amb  caràcter  individual  per  la  Direcció  del  Centre,  a  sol·licitud  del  resident  o  del
responsable i sempre que no repercuteixi en la intimitat, el descans i l'horari de menjars dels
altres  usuaris.  Citat  règim individual  tindrà  que  ser  acceptat  per  escrit  per  la  Direcció  del
Centre.

SISENA.-  El  resident  i  el  responsable  accepta  en  virtut  del  present  contracte  les  normes
establertes en el  Reglament de Règim Intern, que expressament declaren conèixer i  haver
rebut  un  exemplar  del  mateix;  de  la  mateixa  manera  accepten  complir  les  instruccions
emanades de la Direcció del Centre i les anteriors modificacions que el Reglament de Règim
Intern s'introdueixin per acord del Centre, les quals es comunicaran al resident i al responsable
i a l'Organisme competent per a la seva aprovació si s’escau. 

SÈPTIMA.- El resident autoritza als metges que desenvolupen la seva activitat en el Centre
perquè efectuïn les exploracions, seguiment, tractament farmacològic i altres actes mèdics de
medicina  general  o  especialitzada  adequats  a  l’  atenció  de  la  seva  salut,  tot  això  en
col·laboració  amb  els  facultatius  de  la  Seguretat  Social  o  assegurances  privades  que  li
corresponguin, podent ordenar trasllats a centres sanitaris quan això calgui segons el parer
dels facultatius. 
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L’  autorització  també es  refereix  al  personal  psicoterapeuta  i  auxiliar,  sanitari  residencial,
perquè portin a terme l'activitat professional pròpia de la seva incumbència.

VUITENA.- El resident autoritza expressament al Centre perquè informi  

NOVENA.- Serà causa de la rescissió del present contracte: 

a) L’ incompliment del pagament del cost de la plaça en els seus períodes corresponents.
b) L'absència  voluntària  del  resident,  sense  comunicació  al  Centre,  per  un  termini

superior a trenta dies, tret que es degui a causa justificada. 
c) La inadaptació i incompliment del resident a les normes de Règim Intern, així com amb

les persones que les ve utilitzant. 
d) La baixa voluntària formalitzada per escrit del resident o el seu representant legal.  

DÈCIMA.- De conformitat amb la normativa vigent reguladora de la protecció i tractament de
dades  personals,  es  recull  en  document  independent,  els  corresponents  consentiments  i
autoritzacions.

I perquè consti, signen les parts aquest contracte en el lloc i data a dalt indicat.

                                                                        Sr/a.   
Resident

Sr.                                                                                         Sr.   
Director        Familiar/ Representant legal/ tutor

(1) (Si l'usuari estigués declarat incapaç mitjançant resolució judicial, o expressés la seva negativa a l'alta, o segons el parer del
director/a,aparentment sofrís una deterioració cognitiva tal que li impedís manifestar lliurement el caràcter voluntari de la seva
alta en el centre, es requerirà la preceptiva autorització o manament judicial; de conformitat amb l'article 219 de Llei 9/1998 de 15
de juliol de la Generalitat de Catalunya, Codi de Família. 

(2) Si fos urgent l'alta, per urgència medica o l'usuari mostrés la seva disconformitat a aquest i fos palès la seva falta de capacitat,
deurà comunicar-se al Jutjat dintre de les vint i quatre hores següents a aquesta alta, adjuntant informe mèdic, informe social,
relació de béns coneguda present contracte. Tot això de conformitat amb l'article 255 i concordants de la Llei 9/1998 de 15 de
juliol de la Generalitat de Catalunya, Codi de Família.
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