
 
 
 
 

Reglament  de Règim Intern 
 

del 
 

Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2

Reglament de Règim Intern  
CENTRE DIÜRN ESPECIALITZAT EN ALZHEIMER 

 

 
 
Article 1 
Denominació i titularitat. 
 
El Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer ( i altres demències) –seguidament anomenat 
CDEA- és un centre especialitzat en el tractament de la malaltia d’Alzheimer que forma part 
del Programa d’Estimulació Cognitiva i Físic Funcional portat a terme per l’Associació 
d’Alzheimer de Reus i Baix Camp (NIF G43737733), inscrita al Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments del Departament de Benestar Social amb el número S08070. Entitat 
sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública per Resolució JUS/3230/2009. Centre 
acreditat per la Generalitat de Catalunya amb el número F21182. 
 
 
Article 2 
Finalitat. 
 
La finalitat d’aquest Reglament de règim intern es recollir amb claredat i precisió el conjunt 
de normes que regulen el funcionament del centre per al seu coneixement i aplicació. 
 
 
Article 3 
Règim jurídic. 
 
Aquest Reglament de règim intern ha estat elaborat d’acord amb l’article 18.3 b del Decret 
176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació 
del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
 
Article 4 
Ubicació. 
 
El CDEA està ubicat a la ciutat de Reus, a la Carretera Castellvell núm. 18, baixos 2, amb 
el codi postal número 43206.  
 
 
Article 5 
Àmbit d’aplicació. 
 
El present reglament té caràcter obligatori per a tot el personal que presta els seus serveis 
al centre, així com per als seus usuaris, cuidadors de referència, representants legals o 
representants de fet. 
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Article 6 
Consell Assessor i de Seguiment. 
 
L’òrgan de govern es conforma pels membres de la Junta directiva de l’Associació 
d’Alzheimer de Reus i Baix Camp. Aquest òrgan té la potestat per a prendre les decisions 
dels assumptes referents a l’establiment de serveis socials anomenat CDEA tanmateix, el 
CDEA, compta amb un Consell Assessor i de Seguiment com a òrgan de participació 
democràtica del centre, el qual tracta exclusivament temes referents al CDEA, essent les 
seves propostes canalitzades a través d’un membre representatiu d’aquest òrgan a la 
Junta directiva de l’entitat.  
 
 
El consell Assessor i de Seguiment representa al centre. Els membres que componen 
aquest consell són: un membre de la Junta directiva, un/dos professional de la plantilla 
contractada per a desenvolupar les activitats del centre, un/dos familiars vinculats a un 
usuari del centre y un voluntari que col·labori amb les activitats del centre.  
 
 
A les reunions assistirà la secretària del centre per a recollir l’acta de les sessions. El/ la 
secretari/a del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer s'encarregarà de convocar les 
reunions a iniciativa del president/a o director/a i a petició de la meitat dels membres del 
Consell Assessor i de Seguiment. El/la secretari/a no tindrà vot, llevat que ostenti a la 
vegada la representació dels professionals. Els familiars, voluntaris, treballadors i membre 
de la Junta directiva de l’entitat que pertanyen al consell seran elegits democràticament. 
Les eleccions de representats del Consell Assessor i de Seguiment seran cada dos anys.  
 
 
Representants de la Direcció General de Serveis Socials podran assistir a les seves 
reunions, amb veu però sense vot. 
 
 
La periodicitat de les reunions del Consell serà quatrimestralment i de forma extraordinària 
quan així es requereixi per les circumstàncies. El consell podrà demanar en forma 
d’enquestes l’opinió a altres usuaris del centre quan ho cregui convenient.   
 
 
També podran assistir a les reunions, si es considerés oportú, tècnics especialistes, amb 
veu però sense vot. 
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Article 7 
Plantilla. Equip terapèutic del CDEA. 
 
• L’Equip tècnic està format pels professionals:  

- Directora del Programa 
- Directora tècnica del Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 
- Treballadora social 
- Fisioterapeuta 
- Neuropsicòleg 
- Psicòleg 
- Infermera  

 
• L’Equip d’atenció directe està format pels següents perfils professionals:  

- Educador/a social 
- Psicòleg 
- Animador/a sociocultural 
- Tècnic auxiliar soci sanitari. 
- Auxiliar d’infermeria 

 
• Altres membres de l’equip: 

- Secretari/a  
- Tècnica en nutrició i dietètica 
- Coordinadora de voluntariat 

 
• Col·laboradors  

- Voluntariat  
- Alumnes en pràctiques  
- Altres  

 
 
Article 8 
Funcions de l’ equip terapèutic del centre. 
 
• Funcions de l’Equip tècnic: 
 

- Directora del Programa: 
o Dirigir, coordinar, planificar i supervisar les diverses àrees del Programa San 

Rafael (d’ara en davant PECIFF). 
o Planificar i activar el PECIFF en el centre. 
o Planificar les activitats conjuntament amb l’equip tècnic. 
o Planificar i gestionar els recursos humans i materials del centre. 
o Organitzar el funcionament intern. 
o Coordinar l’equip tècnic del PECIFF i l’equip d’atenció directa. 
o Coordinar l’estructura de treball (designar horaris, funcions, etc.) 
o Motivar, estimular i potenciar als treballadors. 



 5

o Treballar en equip com un membre més. 
o Aplicar l’idea de fer (treballar), deixar fer (respectar) i fer fer (manar) 
o Avaluar la quantitat de treball (eficiència) i la qualitat del treball (eficàcia), en 

relació amb l’usuari i a la qualitat del servei.  
o Avaluar la consecució d’objectius. 
o Supervisar els resultats de la implementació de l’estratègia de funcionament 

del CDEA. 
o Supervisar les activitats implicades (musicoteràpia, laborteràpia, voluntariat, 

sortides, etc.) 
o Exercir l’habilitat d’anticipació a les situacions canviants  
o Assignar recursos als nous problemes, promoure la professionalitat, 

creativitat i generar el contingent necessari.  
o Garantir durant l’horari de prestació del servei una atenció integral de 

qualitat, amb confort i seguretat per a la totalitat dels usuaris. 
o Fomentar el treball en xarxa. 
o Actuar de vincle entre els professionals i els familiars. 
o Actuar de vincle entre els professionals i l’entitat, y viceversa 
o Promoure la formació continuada i el reciclatge del personal del programa. 
o Donar resposta escrita a les queixes o als suggeriments dels usuaris i les 

seves famílies. 
 

- Directora tècnica: 
o Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts a la normativa vigent. 
o Garantir el compliment del contracte, del règim intern, el respecte del drets i 

de les obligacions dels usuaris. 
o Garantir la fiabilitat de les dades que sol·liciti el Departament de Benestar 

Social i Família i demés administracions públiques i entitats privades. 
o Gestionar i donar compliment als Programes Individuals d’Atenció, 

específicament respecte a les prestacions vinculades al servei (PEVS). 
o Supervisar les subvencions que demana el centre i les seves justificacions. 
o Dissenyar, conjuntament amb la directora PECIFF, estratègies de 

cofinançament del programa.  
o Coordinar als diferents tècnics per a l’elaboració de la memòria anual. 
 

- Treballadora social: 
o Establir el primer contacte amb l’usuari/a i cuidador de referència per a 

identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del centre. 
o Informar, orientar i assessorar les famílies/cuidador de referència sobre 

diverses aspectes que afecten a la qualitat de vida del binomi conformat per 
la persona amb MA i cuidador. 

o Identificar possibles demandes i col·laborar amb les famílies en la creació 
de noves estratègies.  

o Registrar les intervencions efectuades. 
o Intervenir, conjuntament amb l’equip tècnic, en situacions de conflicte. 
o Intervenir en l’acompanyament a la mort. 
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o Vincular al coordinador de voluntaris i les necessitats del centre. 
o Realitzar seguiment dels voluntaris que col·laboren amb el centre. 
o Complimentar convocatòries de subvencions i memòries dels projectes. 
o Efectuar coordinació amb neuropsicòloga/psicòloga en el seguiment dels 

cuidadors. 
o Redactar memòria anual de l’àrea soci familiar al centre. 
o Seguiment dels estudiants universitaris de pràcticum, sent tutor referent dels 

mateixos.  
 

- Fisioterapeuta: 
o Valorar l’estat físic funcional dels usuaris. 
o Realitzar informe físic funcional anual per cada usuari.  
o Dissenyar, fer seguiment i avaluar el Pla d’Atenció Individual de tractament. 
o Coordinar les aules respecte a la teràpia d’estimulació físic funcional i donar 

assessorament i suport adient als monitors. 
o Realitzar treball terapèutic grupal i individual amb els usuaris. 
o Informar, orientar i assessorar a les famílies de les necessitats d’ajuts 

tècnics i assessorar sobre la seva utilització. 
o Registrar les intervencions efectuades 
o Redactar memòria anual de l’àrea d’estimulació físic funcional del centre. 
 

- Neuropsicòleg: 
o Valorar l’estat cognitiu dels usuaris. 
o Realitzar informe cognitiu anual per cada usuari. 
o Dissenyar, fer seguiment i avaluar el Pla d’Atenció Individual de tractament. 
o Coordinar les aules respecte a la teràpia d’estimulació cognitiva i donar 

assessorament i suport adient als monitors. 
o Realitzar suport terapèutic individual als usuaris quan sigui necessari. 
o Informar, orientar i assessorar a les famílies dels usuaris sobre l’aspecte 

cognitiu, comportamental i emocional dels usuaris. 
o Realitzar tasques pròpies del tractament d’estimulació cognitiva (crear 

material, estratègies per a portar-ho a terme a l’aula, etc.). 
o Supervisar les fitxes cognitives que realitzen les monitores. 
o Administrar periòdicament l’escala cognitiva pròpia del programa. 
o Administrar periòdicament escales referides a l’estat d’ànim als cuidadors 

(cuidador de referència o cuidador principal). 
o Registrar les intervencions efectuades 
o Realitzar coordinació amb treballadora social en el seguiment dels 

cuidadors. 
o Redactar memòria anual de l’àrea d’estimulació cognitiva del centre. 
o Seguiment dels estudiants universitaris de pràcticum, sent tutor referent dels 

mateixos.  
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- Psicòleg: 
o Realitzar coordinació amb treballadora social en el seguiment dels 

cuidadors. 
o Administrar periòdicament escales referides a l’estat d’ànim als cuidadors 

(cuidador de referència o cuidador principal). –SUPORT- 
o Registrar les intervencions efectuades 
o Realitzar coordinació amb treballadora social en el seguiment dels 

cuidadors.  
o Redactar memòria anual de l’àrea d’estimulació cognitiva del centre. 
o Seguiment dels estudiants universitaris de pràcticum, sent tutor referent dels 

mateixos.  
 
 

- Infermera: 
o Responsabilitzar-se de les funcions de la figura higienicosanitari/ària 
o Afavorir l’accés dels usuaris a l’atenció sanitària necessària pels mitjans 

propis i aliens. 
o Organitzar i administrar els medicaments. L’administració de la medicació la 

realitzarà amb el suport de l’auxiliar d’infermeria.  
o Supervisar els menús que se serveixen al centre. 
o Vigilar les condicions higièniques del centre, dels usuaris i del personal. 
o Col·laborar amb la direcció a la millora de la qualitat assistencial. 
o Promoure la salut i la prevenció de malalties. 
o Registrar les intervencions efectuades a l’àrea d’infermeria, amb el suport de 

l’auxiliar d’infermeria. 
o Supervisar memòria anual de l’àrea d’infermeria.  
 
 

• Funcions de l’Equip d’atenció directe: 
 

- Educadora social / Psicòloga / Tèc. Animació sociocultural / Terapeuta 
ocupacional: 

o Encarregar-se de la pràctica diària terapèutica a l’aula, prenent com a 
referència el pla individualitzat de tractament de cada usuari. 

o Comunicar-se diàriament amb els cuidadors a través de l’agenda. 
o Acomplir periòdicament amb els registres d’intervenció de les sessions en 

relació a: assistència, seguiment cognitiu i físic funcional, observacions 
comportamentals i emocionals de cada usuari. 

o Administrar i valorar les capacitats cognitives dels usuaris amb l’escala 
pròpia del programa d’estimulació cognitiva. 

o Confeccionar, planificar i desenvolupar les fitxes cognitives i tot el material 
de les activitats  que realitzen els usuaris a l’aula. 

o Programar i dissenyar activitats referents a l’àrea d’animació: musicoteràpia, 
laborteràpia, festes, oci i sortides. 

o Elaborar i revisar periòdicament els objectius específics dels usuaris. 
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o Vetllar pel compliment dels objectius proposats al pla individual del 
tractament. 

o Vetllar pel clima positiu i la dinàmica de grup.  
o Oferir recursos, idees, alternatives i camins perquè el col·lectiu pugui 

desenvolupar la seva pròpia acció, afavorint l’autonomia personal. 
o Potenciar la creativitat, la iniciativa 
o Acompanyar i supervisar la higiene personal dels usuaris.  
o Dur a terme les entrevistes respecte les activitats de la vida diària de l’usuari 

(Escala AVD’s Alzheimer i altres) als respectius cuidadors de referència.  
o Dur a terme entrevistes amb els respectius cuidadors de referència sobre 

les preferències i gustos dels usuaris. 
o Elaborar i revisar periòdicament els objectius de la sala. 
o Seguiment dels estudiants universitaris de pràcticum, sent tutor referent dels 

mateixos.  
o Orientar a les famílies respecte ajudes tècniques que afavoreixin 

l’autonomia de l’usuari (dins i fora del domicili) 
o Crear els pictogrames, revisar-los i actualitzant-los. 

 
 

Tècnic auxiliar soci sanitari: 
o Coordinar-se amb l’auxiliar d’infermeria per desenvolupar el pla d’atenció 

integral de la salut de l’usuari. 
o Recolzar en la pràctica diària terapèutica a l’aula, prenent com a referència 

el pla individualitzat de tractament de cada usuari, especialment,dels usuaris 
en fase avançada de demència. 

o Donar suport als PAI’s dels usuaris i acomplir periòdicament amb els 
registres d’intervenció. 

o Dur a terme les tasques referents a la higiene personal dels usuaris, afavorir 
la seva hidratació,  i organitzar i ordenar els estris de cadascú. 

o Dur a terme les tasques referents al suport de l’alimentació de les persones 
dependents i l’organització del elements de suport de cada usuari 
(proteïnes, espessants, roba, etc.) 

o Velar per la idoneïtat dels moments de descans dels usuaris. 
o Donar suport en les entrades i sortides del centre dels usuaris. 
o Oferir suport assistencial a les sales. 

 
- Auxiliar d’infermeria:  

o Donar suport a l’àrea d’infermeria.  
o Garantir el registre diligent  de la documentació sanitària, especialment  

sobre les pautes mèdiques i els informes externs, coordinadament amb la 
infermera.  

o Administrar la medicació als usuaris (ordenada i organitzada prèviament per 
la infermera). 

o Mantenir actualitzades les pautes mèdiques dels usuaris. 
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o Acomplir periòdicament els registres d’atenció (pes, glucèmies i constants 
vitals, etc) i registrar-ho degudament. 

o Fer les cures d’infermera. 
o Afavorir la hidratació dels usuaris. 
o Acompanyar i supervisar respecte la higiene personal i l’alimentació de 

l’usuari.  
o Oferir suport assistencial a les sales. 
o Coordinar-se amb el servei de menjador extern i amb el tècnic de nutrició i 

dietètica del centre per personificar els menús dels usuaris i demanar-los a 
diari. 

o Crear i actualitzar els pictogrames de cada usuari. 
o Organitzar, mantenir i proveir el material de l’àrea d’infermeria. 
o Supervisar i coordinar-se amb l’auxiliar sociosanitari del centre. 
o Coordinar-se amb la treballadora social per a les visites hospitalàries i 

domiciliaries. 
o Realitzar seguiment familiar respecte a les tasques pròpies de l’auxiliar 

d’infermeria. 
 
 

• Altres membres dels equips: 
- Secretària:  

o Portar a terme les tasques administratives del CDEA. 
o Donar la benvinguda i acompanyar als usuaris a la sala i quan els vinguin a 

buscar acompanyar-los a la sortida. 
o Tramitar l’alta dels usuaris segon procediment intern. 
o Tramitar la baixa dels usuaris segon procediment intern. 
o Rebre documentació diversa i arxivar-la segon procediment. 
o Revisar que la documentació estigui actualitzada i en regla. 
o Tramitar pagaments i cobraments varis, prèvia autorització i signatura de la 

presidenta i el tresorer. 
o Coordinar-se amb la treballadora social en les sol·licituds i justificacions de 

les col·laboracions d’entitats públiques i privades. 
o Atendre les trucades telefòniques i derivar a la persona corresponent, si 

correspon. 
o Dur a terme la col·laboració necessària segon directrius de la direcció 

(quadrants dels torns de treball, tasques de difusió, comunicacions internes i 
externes, etc). 

o Dur a terme les tasques de manteniment dels subministraments del centre: 
compres de material d’oficina i neteja, fotocòpies, càtering, etc. 

o Actuar com a referent respecte el contacte diari amb les empreses externes 
que donen servei al centre. 

o Coordinar-se amb la tresorera de l’associació respecte les tasques 
administratives del centre. 

o Coordinar-se amb la secretària tècnica de l’associació. 
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- Tècnica en nutrició i dietètica: 
o  Fomentar una dieta mediterrània especial per malalties neurodegerenatives   

 mitjançant nutrients essencials. 
o Tenir present les preferències dels usuaris a l’hora de confeccionar els 

menús. 
o Establir una coordinació amb el servei de menjador extern i l’auxiliar 

d’infermeria per personalitzar els menús. 
o Registrar / controlar la qualitat i la quantitat dels productes administrats pel 

servei extern de menjador. 
 

- Coordinadora de voluntariat: 
o Acollida inicial dels aspirants de voluntaris. 
o Gestió de la documentació. 
o Coordinació del voluntariat. 
o Seguiment del voluntariat. 
o Realització de projectes i memòries. 
o Foment de la participació i formació del voluntariat. 

 
 

• Col·laboradors: 
- Voluntaris 

o Donar suport al treball terapèutic i assistencial del centre.  
 

- Alumnes de pràctiques 
o Contribuir a la formació especialitzada de futurs professionals per part del 

CDEA i per part dels alumnes la seva tasca serà donar suport al treball 
terapèutic i assistencial del centre. L’accés als expedients sempre seran 
sota la supervisió de la tutora corresponent.  
 

Article 9 
Serveis i activitats del centre.  
 
El Programa d’Estimulació Cognitiva i Físic Funcional San Rafael, que es porta a terme al 
Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, és un servei obert a les necessitats de l’àmbit 
d’actuació que té per objecte el tractament individualitzat de persones afectades per la 
malaltia d’Alzheimer (i d’altres demències) per tal d’alentir la progressió de la malaltia i 
mantenir el màxim temps possible les capacitats que encara manté preservades. 
 
Les funcions primordials del servei seran: 
• Ajustament del programa d’estimulació personalitzat, consistent en el conjunt 

d'activitats dirigides a l'usuari/a que, amb la participació activa d'aquest, tenen per 
objecte potenciar i mantenir les capacitats que estiguin preservades. 

• Ocupació terapèutica, consistent en totes aquelles tasques i activitats, prèviament 
formulades com a objectius del seu tractament, amb les que l'usuari/a pugui treballar 
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totes les àrees cognitives i físic funcionals per tal d’alentir la progressió de la malaltia 
d’Alzheimer. 

 
• Atenció d’infermeria a l’usuari del centre, amb la finalitat d’afavorir i garantir el control 

de l’estat de salut integral de l’usuari/a. 
 

• Informar i orientar als familiars/cuidadors sobre l’estat cognitiu, emocional, físic 
funcional y comportamental de l’usuari (amb emissió d’informe anual de l’estat cognitiu, 
físic funcional i d’infermeria de l’usuari/a). També es porta a terme acompanyament 
familiar en el procés demencial.  

 
Article 10 
Quotes del centre. 
 
La quota del centre s’establirà segon l’horari contractat. La quota del servei en jornada 
sencera té un cost de 1.010 euros mensuals. La quota del servei de mitja jornada té un 
cost de 626 euros mensuals.  
 
Les quotes mensuals canviaran amb l’increment de l’IPC, al mes següent de la seva 
publicació anual.  
 
Article 11 
Horaris. Visites i sortides. 
 
L’horari d’atenció als usuaris i de les activitats desenvolupades serà de les 8:00h a les 
20:00h hores, de dilluns a divendres. El centre roman obert els dissabtes de 09.00h a 
17.00h.  
 
L’horari d’entrada i sortida de cada usuari és el convingut al contracte de prestació de 
serveis. L’horari podrà ser variable en funció de les seves necessitats, característiques 
personals i contingències externes, com per exemple el transport o cites mèdiques. 
 
Respecte a les sortides, com a part de l’àrea de soci animació del centre, es demanarà per 
escrit l’autorització corresponent al cuidador de referència. A l’autorització s’especificarà 
dia, hora i lloc de l’excursió. No anirà cap usuari/a que no presenti l’autorització 
degudament signada pel cuidador.  
 
Les visites de familiars i amics no estaran permeses a les instal·lacions del CDEA (com ja 
s’especifica a les normes, article 12) 
 
 
Article 12 
Normes de funcionament del centre 

1. Les visites per part de familiars o amistats de l’usuari/a durant l’estada dels usuaris 
al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, no estan permeses ja que es valora molt 
beneficiós que aquestes visites es realitzen fora de l’ambient terapèutic per a 
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maximitzar els beneficis del tractament d’estimulació; així com per a protegir a 
l’usuari/a per motius de vulnerabilitat objectiva.  

 
2. El familiar/cuidador ha de fer servir l’agenda com a mitjà de comunicació entre els 

familiars i el centre. 
 

3. El tracte amb als usuaris serà en tot moment correcte, educat i respectuós. No es 
permetran faltes de respecte ni agressions de cap tipus. 
 

4. Els usuaris no sortiran del centre amb ningú que no coneixem o que no hagi estat 
comunicat pel cuidador de referència de l’usuari/a amb anterioritat.  

 
5. La roba dels usuaris haurà d’estar marcada i portar una muda complerta al centre i, 

en cas d’incontinència, els recanvis adequats. 
 

6. Els usuaris que fan servir el servei de menjador han de portar: un pitet gran, llençols 
i manta, coixí amb coixinera i necesser amb raspall de dents, pasta de dents, pinta, 
colònia i crema hidratant. 
 

7. Quan es vulgui fer servir el servei de menjador s’haurà d’avisar el dia anterior, per 
via telefònica a la secretària o a través d’una nota a l’agenda. També es podrà 
avisar el mateix dia a les 09.00h. 
 

8. Quan es vulgui fer servir els serveis complementaris que ofereix el centre s’haurà 
d’avisar el dia anterior, per via telefònica a la secretària o a través d’una nota a 
l’agenda. 

 
9. Tots els usuaris hauran de portar la pauta mèdica i omplir la plantilla del centre 

referent al tractament farmacològic de l’usuari/a; així com, informar de tots els 
canvis al respecte, ja siguin tractaments puntuals o adaptacions permanents en la 
medicació.  
 

10. El centre no es farà responsable dels objectes personals (polseres, anells, pròtesis 
dentals, ulleres, etc.) que portin els usuaris. 

 
11. Els rebuts es pagaran el dia 1 de cada mes, mitjançant compte bancari. Els usuaris 

que volen donar-se de baixa hauran de notificar-ho als responsables del centre per 
escrit, signant l’imprès que està a la seva disposició al centre.                            

                                                                                     
 
Article 13 
Causes de suspensió o cessament de la prestació del servei. 
 
Les causes de cessament del servei seran: 

- La no adaptació al servei per part de l’usuari/a en els dos primers mesos de 
l’assistència al centre. 

 
- Valoració per part dels tècnics de la pertinença de fer servir aquest servei per no 

beneficiar el seu ús a l’usuari/a per motius explícitament explicats als cuidadors de 
referència.  
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- El no pagament del rebut de quota del centre durant dos mesos consecutius serà 

motiu de suspensió o cessament de la prestació del servei.  
Article 14 
Sistema d’admissions i baixes 
 
L’alta d’un usuari/a comporta: 

- Crear número d’història de l’expedient assistencial i arxivar la documentació 
pertinent psico-soci-sanitària referent a l’usuari/a i família/cuidadors segon la 
metodologia del Programa, prèvia autorització per part de la família en el referent 
de la llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD). 
 

- Registrar al llibre de registre d’ assistits l’alta de l’usuari/a al centre.  
 

- Registrar al web del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya en cas de sol·licitar PEVS l’usuari/a.  

 
- Qualsevol usuari amb deteriorament cognitiu, tot i que hagi estat valorat per un 

servei extern, serà avaluat de forma integral pel nostre servei per tal de 
personalitzar el programa d’estimulació cognitiva i físic funcional.  

 
- La demència d’Alzheimer és el trastorn degeneratiu majoritari en població envellida, 

tot i que també la pateixen persones menors de 65 anys, per la qual cosa, el centre 
especialitzat podrà atendre a usuaris menors de 65 anys. 

 
 
La baixa d’un usuari/a comporta: 

- Si és procedent, s’afavorirà que l’usuari/a s’acomiadi dels companys usuaris/es i 
dels professionals del servei.  
 

- Registre al llibre d’ assistits de la baixa de l’usuari/a al centre.  
 

- Donar de baixa l’expedient assistencial (el conservarem durant 7 anys segon 
normativa). 

 
- S’abonarà, per les dues parts –centre i usuari/a- ,el que correspongui segon el 

contracte de serveis, mitjançant compte bancari.  
 

- S’abonarà el que correspongui referent als serveis complementaris, dels quals hagi 
fet ús l’usuari/a fins a la data de baixa, mitjançant compte bancari. 

 
- Es retornaran les pertinències (roba, borsa de condícia, etc.) 
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- En cas d’haver tramitat PEVS gestionar la baixa al web del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.  
 
 

Article 15 
Serveis complementaris. Sistema de cobrament del preu pels serveis 
complementaris. 
 
El dinar ocasional té un cost de 9 euros diaris, amb horari de 13.00 a 15.00h. 
 
L’hora extra té un cost de 2’50 euros. 
 
L’Associació va decidir en junta de data 4 de juny de 2013 l’aprovació dels següents 
serveis i l’assumpció del seu cost amb la motivació d’afavorir la conciliació laboral i familiar 
i facilitar un espai de respir. Aquestos serveis poden ser gaudits per la totalitat dels usuaris 
donats d’alta al centre. Els serveis són: 

- servei de 08.00h a 09.00h de dilluns a divendres. 
- dissabtes, incloent el dinar (prèvia comunicació al centre per a la contractació del 

càtering).  
El servei complementari de perruqueria i pedicura presenta els preus al taulell de l’entrada 
al centre.  
Els serveis complementaris es cobraran, al mateix compte bancari que la quota del centre, 
essent el cobrament a mes vençut, essent especificats els serveis utilitzats al rebut.  
 
 
Article 16 
Vacances. 
 
El període de vacances dels treballadors estarà regulat pel respectiu conveni laboral en 
vigor. El Conveni pel quals es regulen els treballadors del CDEA Alzheimer és el Conveni 
de Residències i Centres de Dia per a l’atenció de persones amb discapacitat severa i 
profunda.  
 
El centre romandrà tancat respectant el calendari oficial de festes laborals, Setmana Santa 
i Festes de Nadal, d’aplicació al municipi de Reus, i no tancarà per vacances. 
 
 
Article 17 
Tipus d’usuaris 
 
Els usuaris s’inclouran en grups en funció de l’evolució de la malaltia d’Alzheimer o del 
deteriorament cognitiu. Totes les persones que facin ús del nostre servei hauran d’haver 
estat valorades per algun recurs assistencial, o en el seu defecte pels professionals del 
nostre centre.  
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• Usuaris/àries lleus 

S’entén per usuaris i usuàries lleus, aquelles persones que estan en la primera fase de la 
malaltia i que presenten pèrdua de memòria recent, desorientació temporal i espacial, 
pèrdua d’iniciativa, dificultat per trobar paraules, disminució de la capacitat de concentració, 
tendència a l’aïllament i altres símptomes associats propis de les característiques de cada 
usuari. 
 
• Usuaris/àries moderats 

S’entén per usuaris i usuàries moderats, aquelles persones que estan en la segona fase de 
la malaltia i que presenten símptomes més agreujats que dificulten la vida diària, falles 
importants de memòria, disminució de l’autosuficiència (tenir cura d’un mateix) facilitat per 
desorientar-se auto i alopsíquicament, augment dels trastorns del llenguatge i altres 
símptomes associats propis de les característiques de cada usuari. 
 
• Usuaris/àries avançats 

S’entén per usuaris i usuàries avançats, aquelles persones que estan en la tercera fase de 
la malaltia i que presenten dificultat per alimentar-se tot i amb ajuda, incapacitat per 
reconèixer a amics i familiars, dificultat en la marxa, incontinència, trastorns de conducta 
(inquietud, agitació, agressivitat, irritabilitat, etc.) i altres símptomes associats propis de les 
característiques de cada usuari. 
 
• Usuaris/àries molt avançats; 

S’entén per usuaris i usuàries terminals aquelles persones que estan en la darrera fase de 
la malaltia i que presenten símptomes similars als usuaris avançats, tot i que més agreujats 
i altres símptomes associats propis de les característiques de cada usuari. 
 
 
Article 18 
Drets i deures dels usuaris 
Aquests drets i deures seran custodiats i garantits per la totalitat del personal 
terapèutic del centre, degut a l’especificitat del col·lectiu d’actuació 
 
Es vetllarà en tot moment pel respecte dels drets dels usuaris del CDEA, drets reconeguts 
a les lleis i, especialment, els següents: 
 
• Drets 

− Dret a ésser protegits quan a conseqüència de la pèrdua de les seves facultats 
mentals perdin la seva capacitat d’autogovern. 
 

− Dret a comptar amb un cuidador de referència per atendre les necessitats de 
l’usuari/a segon les seves costums, forma de vida i interessos. 

 
− Dret a la intimitat i no divulgació de les seves dades personals que figurin als seus 

expedients o historials. 
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− Dret a la integritat física i moral i a un tracte digne tant per part del personal del 
centre com dels altres usuaris. 

 
− Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, 

opinió, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i a ser tractat 
amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat. 
 

− Dret a una atenció individualitzada d’acord amb les seves necessitats específiques. 
 
− Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica 

sense prescripció mèdica i supervisió, llevat que existeixi perill imminent per la 
seguretat física de l’usuari o de terceres persones. En aquest darrer cas, les 
actuacions efectuades hauran de justificar-se documentalment a l’expedient 
assistencial de l’usuari, segons el protocol d’actuació del centre. 
 

− Dret a la informació en tots els serveis socials i a la participació democràtica dels 
usuaris o dels seus cuidadors de referència. 

 
− Dret dels usuaris/es a donar-se de baixa del centre, essent el seu cuidador de 

referència el seu representant.  
 

− Dret a la coordinació diligent per part del centre i cuidador de referència de 
l’usuari/a. 
 

− Dret  de l’usuari a obtenir valoració del seu estat cognitiu, físic funcional, 
comportamental i emocional. Aquesta informació serà facilitada i explicada 
degudament al seu cuidador de referència. S’emetrà informe per part de 
l’especialista (neuropsicòleg/a, fisioterapeuta i infermera) amb una periodicitat 
anual.  
 
 

• Deures 
− La seva conducta haurà d’estar inspirada en el respecte mutu, la tolerància i 

col·laboració encaminades a una convivència adequada entre els usuaris i el 
personal del centre. 
 

− Respectar els drets dels altres. 
 

− Mantenir una relació adequada i de respecte amb els professionals dels centres. 
 

− Respectar i acomplir la normativa de funcionament del centre. 
 

− Abonar la quota mensual corresponent. 
 

− No utilitzar els llocs reservats per a ús privat del personal que el centre disposa. 
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Article 19 
Règim disciplinari i sancionador  
 
El col·lectiu que atén el CDEA pateix la demència d’Alzheimer, demència més 
generalitzada i nombrosa; tot i que, en alguns casos, l’usuari/a pot patir algun altre tipus de 
demència (demència frontotemporal, demència vascular, etc.).  
 
La Demència tipus Alzheimer és una demència primària i irreversible, que provoca 
alteracions i lesions a determinades àrees del cervell. Es una malaltia degenerativa i de 
deteriorament cognitiu i físic funcional progressiu. És la forma més habitual de demència 
caracteritzada per la pèrdua de teixit nerviós i per l’aparició de plaques senils al còrtex 
cerebral. Els malalts presenten amnèsia retrograda i anterògrada, apràxies, agnòsies, 
afàsia, pèrdua progressiva de les capacitats psicomotrius (coordinació temporo-espacial, 
coordinació òculo –manual, motricitat manual, equilibri i propiocepció, esquema corporal, 
capacitats cognitives, capacitats senso-perceptives, respiració), etc. La persona amb la 
malaltia d’Alzheimer perd la noció de la realitat que l’envolta i la capacitat de tenir cura de 
sí mateix, i acaba depenent totalment dels altres. 
A l’article 17 d’aquest RRI es pot informar sobre la tipologia/grups d’usuaris que atén el 
centre i les seves particularitat respecte les capacitats cognitives, específicament. 
 
Degut a la vulnerabilitat respecte al detriment de judici i a les limitacions dels seus 
comportaments conscients el RRI no contempla procediment sancionador pels usuaris/es 
del centre.  
 
 
Article 20 
Disposicions finals  
 
1. El Consell Assessor i de Seguiment podrà proposar modificacions del present 
Reglament de règim intern a la Direcció del centre, sempre per causes objectives que 
obeeixin a un millor funcionament. En qualsevol cas, les modificacions hauran de ser 
informades a l’òrgan de govern de l’entitat titular del CDEA per a la seva consideració i 
aprovació. 
 
2. Qualsevol aspecte no previst en aquest Reglament de règim intern, s'ajustarà a la 
normativa sectorial de Serveis Socials, o a qualsevol altre que específicament li pugui ser 
d'aplicació. 
 

 
Reus,  desembre 2015 


