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REUNITS 

 
D’una part, el Sr./Sra. Maria Teresa Besora Cabré, major d’edat, amb DNI 39626854Q, que 
actua com a representant legal, en nom i representació de l’entitat Associació d’Alzheimer de 
Reus i Baix Camp, amb NIF G-43737733, inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments del Departament de Benestar Social amb el número S08070, titular del Centre 
Diürn Especialitzat en Alzheimer, d’ara endavant, “el Centre”, domiciliat a Reus, carretera 
Castellvell, núm.18, telèfon 977 317 603, correu electrònic alzheimerreus@gmail.com  
 

 

I d’altra part, el Sr./Sra. ............................................................................................, major 
d’edat, amb DNI ..............................................., amb domicili a ......................................., 
carrer .........................................................................................., núm......................, telèfon 
.............................., correu electrònic .............................................................., que intervé 
(marqueu amb  x el que correspongui) 
 
�

1 en nom propi 
�

2 com a representant legal3 
�

2 com a familiar4 
�

2 com guardador de fet5 
 
del Sr./Sra. ................................................................................................................, major 
d’edat, amb DNI .................................., amb domicili a ................................, carrer 
....................................................................................., núm. ........................., telèfon 
..................................., en endavant l’usuari/usuària. 

 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se i d’acord amb 
l’article 18.7 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis 
socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, de mutu acord, 
 

                                           
1
 No cal emplenar el paràgraf següent. 

2 Cal emplenar el paràgraf següent. 
3 S’ha d’adjuntar la sentència  de nomenament de tutor. 
4 Cònjuge o parella estable convivint; descendents majors d’edat, o altrament els ascendents; el cònjuge del pare 
o de la mare si hi ha hagut convivència durant tres anys amb la persona que ha d’ingressar; els germans.  S’ha 
d’emplenar el punt 4 de l’apartat MANIFESTEN. S’ha de deixar constància a l’expedient assistencial. 
5 S’ha d’adjuntar la comunicació efectuada al jutge o ministeri fiscal. S’ha de deixar constància a l’expedient 
assistencial. 
 
 
 

Contracte d’alta al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
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MANIFESTEN 
 
1. Que el Centre és un establiment de servei social que integra un tractament integral 

especialitzat en Alzheimer, complementari al tractament farmacològic del cas concret. En 
coordinació amb la família, ja que la persona es manté vivint a la seva llar i, preparat per 
prestar el servei social que ofereix, d’acord amb les estipulacions adients recollides en el 
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials, 
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, i el Decret 182/2003, de 22 de juliol. 

 
2. Que l’usuari, el seu representant legal, parent o guardador de fet coneixen les 

instal·lacions del Centre, així com els serveis que presta i les condicions funcionals i 
econòmiques. 

 
3. Que coneixen i estan conformes amb el Reglament de Règim Intern, un exemplar del 

qual s’adjunta a aquest contracte del que forma part. 
 
4. a- Que el Sr/a. ............................................................. efectua l’ ingrés al Centre 

voluntàriament i lliurement, i que aquesta voluntat és manifestada mitjançant aquest 
document. 

 
      b- Que en el cas de no ser possible obtenir la manifestació de la lliure voluntat d’ingrés  
      de l’usuari, l’entitat titular del servei procedirà segons  els  termes previstos a l’article 7,  
      del Decret 176/2000, de 15 de maig,  efectuar l’ingrés a instància del  
      Sr/Sra.............................................................................., com a persona responsable. 
 
5. Que d’acord amb tot el manifestat, les parts han decidit atorgar el present contracte 
       assistencial, amb els següents 
 
PACTES 
 
1. Ingrés, vigència i efectivitat 
 
1.1. Ingrés 
Data d’ingrés de l’usuari/usuària: ........... d ............................ de 201 ........ 
 
1.2. Vigència 
Règim d’estada (marqueu amb X el que correspongui) 
 
� temporal, fins al ......... d ............................ de 201 ..... 
� indefinida 
 
�  horari contracte: de les...........h. a les .........h. Aquest horari inclou  esmorzar o berenar. 
� horari contracte: de les...........h. a les ..........h. Aquest horari inclou esmorzar, dinar i 
berenar 
 
Dies contractats 
 
       dilluns         dimarts         dimecres         dijous          divendres         dissabte 
 
 
Els dissabtes queden subjectes a llista d’espera en cas que estiguin cobertes les 25 places 
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1.3. Efectivitat 
Les parts pacten expressament que l’efectivitat d’aquest contracte resta sotmesa a un 
període de prova de 15 dies, durant el qual ambdues parts podran resoldre’l voluntàriament, 
retornant-se el dipòsit de garantia sense necessitat de previ avís, en el ben entès que estigui 
al corrent del pagament de tots els serveis prestats pel Centre. 
 
2.       SERVEIS  
2.1.      Serveis inclosos en la quota mensual 
2.1.1. Tractament d’estimulació cognitiva 
2.1.2. Tractament d’estimulació físic funcional 
2.1.3. Emissió d’informes periòdics. Idioma preferent         Català                 Castellà 
2.1.4. Atenció adreçada a afavorir l’autonomia en general 
2.1.5. Esmorzar, dinar i berenar (En el contracte de mitja jornada està inclòs l’esmorzar o 

berenar) 
2.1.6. Acollida i convivència 
2.1.7. Atenció personal en les activitats de la vida diària. Hàbits d’autonomia. 
2.1.8. Atenció emocional 
2.1.9. Dinamització sociocultural 
2.1.10. Higiene personal 
2.1.11. Suport domiciliari i suport social 
2.1.12. Atenció familiar adreçada a afavorir les relacions de la família de l’usuari/a i el seu 

entorn. 
 
2.2. Serveis complementaris 
El Centre facilita els serveis de perruqueria, podologia i transport com a serveis 
complementaris.  
Dies contractats transport:          Entrada        Sortida 
 
      dilluns         dimarts         dimecres         dijous          divendres         dissabte 
 
Altres:.......................................................................................................................................... 
 
Aquests serveis es pagaran juntament amb la mensualitat del mes següent. L’abast i preu 
d’aquests consta en el tauler d’anuncis, poden ser modificats, ampliats o suprimits mitjançant 
avís en el tauler d’anuncis i a l’agenda personal de l’usuari/a.  
 
3. Condicions econòmiques. L’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp està exempta 
d’IVA, segon el número de referència 20112972237. 
 
3.1. Quota mensual 
� Quota mensual del servei contractat és de ................. €. Aquesta quota inclou esmorzar o 
berenar 
� Quota mensual del servei de menjador contractat és de ........................... €.  
� Altres, en funció dels dies contractats.............................................................................. 
 
Quan l’usuari assisteixi al centre fora dels dies contractats (sortides, tractaments puntuals...) 
el dia tindrà un cost de 25€, mitja jornada.  
El pagament es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària juntament amb la mensualitat. 
 
3.2. Cost de l’alimentació eventual 
El cost diari de l’alimentació eventual és de 9 €. (de 13 h. a 15 h.). Cada hora extra: 2,5 € 
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3.3. Dipòsit 
S’ha dipositat com a garantia la quantitat de ......................€, import corresponent al cost de 
15 dies de la quota mensual, servint aquest contracte com document de pagament. 
 
En el moment que per qualsevol motiu es resolgui el present contracte i es doni per 
finalitzada l’estada, l’usuari/a tindrà dret que li sigui retornada la quantitat dipositada en el 
seu dia, en el ben entès que estigui al corrent del pagament de tots els serveis prestats pel 
Centre, i que hagi anunciat la baixa voluntària amb un preavís de 15 dies. 
 
3.4. Actualització 
La quota dels serveis inclosos serà actualitzada anualment aplicant l’Índex de Preu al 
Consum publicat per l’Institut Nacional d’Estadística o organisme que el pugui substituir 
referit al sector serveis i al territori de Catalunya. 
La Quota del servei d’alimentació és fixarà cada any en el mes de gener i no podrà ser 
modificada en el transcurs de l’anualitat. 
 
3.5. Mitjà de pagament 
El pagament es farà efectiu per mesos anticipats el dia 1 de cada mes, mitjançant 
domiciliació bancària. 
 
Les dades bancàries són les següents:  
 
Nom de l’entitat bancària:  
Oficina:                                                        Localitat:  
Nom del titular del compte:  
Número del compte:  
 
El Centre lliurarà factura mensual on constarà el cost total del servei, diferenciant la quota 
mensual pels serveis inclosos i les càrregues fiscals desglossats i sota el concepte del 
mateix nom. 
 
Les despeses ocasionades per les eventuals devolucions bancàries seran satisfetes per les 
persones obligades a pagar i, en aquest concepte seran incloses en la mateixa factura 
retornada.  
 
3.6. Liquidació 
En finalitzar amb caràcter definitiu l’estada de l’usuari/a, se li farà la corresponent liquidació 
en funció del temps real que hagi estat ingressat. A aquests efectes, es tindrà en compte les 
següents consideracions: 
 
a) Baixa voluntària: l’usuari/a haurà d’anunciar la baixa als responsables del Centre per 

escrit, signant l’imprès que està a la seva disposició al Centre amb un preavís de 15 dies.  
Independentment del dia de la baixa s’ha de pagar la quota complerta de la mensualitat 

b) La liquidació per baixa definitiva de l’usuari es farà, com a màxim, en el termini d’un mes. 
  
4. Drets del Centre. 
  
4.1. Dret a la contraprestació 
El Centre té el dret a la contraprestació econòmica pels serveis prestats. 
 
4.2. Dret a l’organització dels serveis 
El Centre té el dret d’organitzar els serveis i els seus horaris de la forma que valori millor per 
a la seva correcta prestació, respectant els costums i forma de vida de la persona atesa, 
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d’acord amb el disposat en el seu Reglament de règim interna i amb la normativa vigent 
d’aplicació. 
 
4.3. Dret a la convivència 
El Centre té el dret de disposar i de fer complir unes normes de convivència que afavoreixin 
la correcta prestació dels serveis i el respecte pel personal i pels altres usuaris del servei.  
 
5. Obligacions del Centre. 
 
El Centre s’obliga a complir els requisits previstos la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis 
socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig i la resta de normativa vigent que li 
sigui d’aplicació, i especialment a: 
 
5.1. Respectar i fer efectius els drets dels usuaris reconeguts als articles. 8,9,10 i 12 de la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

 
5.2. Prestar els serveis inclosos amb els recursos estructurals, materials i humans 
necessaris per a la correcta prestació.  
 
5.3 . Deduir el cost de l’alimentació en cas d’absències voluntàries no superior a 30 dies 
anuals o en cas d’absències forçoses transitòries. En aquesta darrera situació no hi ha límit 
de dies. 
 
5.4. Tenir subscrita una pòlissa d’assegurança civil. 
 
5.5 . Comunicar a l’altra part qualsevol variació en les condicions funcionals que afecti 
a l’usuari/usuària. 
 
6. Drets i Deures de l’usuari/usuària drets reconeguts a les lleis, i especialment a la Llei 
12/2007 d’11 d’octubre. Els drets i deures resten especificats a l’article 18 del RRI. 
 
7. Jurisdicció 
Per a qualsevol divergència o litigi que pogués sorgir de la interpretació o aplicació d’aquest 
contracte i del Reglament de Règim Intern, les parts contractants se sotmeten a la jurisdicció 
competent. 
 
I com a  prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, el signen en dos 
exemplars. 
 
Reus, a ...........d..............................de 20.... 
 
 

 

 

 

Signatura de l‘usuari/usuària o representant legal                                           Signatura de la Presidenta 

 

 

 
Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura, s'introduiran a la BASE DE DADES GENERAL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ) anomenada 
BDGAAARBC, registrada al RGFP de l'AEPD, el responsable és l'associació, per atendre i mantenir-lo informat de les activitats de l’Associació per correu ordinari o 
electrònic. Poden consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se a Crta. Castellvell, 18 de Reus, on li facilitaran tota la 
documentació que necessiti. 


