
   
CONTRACTE DE PRESTACIÓ ASSISTENCIAL A GENT GRAN              

(Residència) 
  
  

Igualada,  a 02 / febrer / 2015 
  

REUNITS 
 
D’una part, en XX, amb DNI núm. XX, Gerent del Consorci Sociosanitari 
d'Igualada Pare Vilaseca situat a Igualada (Anoia), a l’Avinguda de Gaudí, núm. 
26, inscrit en el Registre d’Entitats de Serveis Socials d’Iniciativa Social amb el 
núm. E.03919. 
  
I d’una altra part, En/Na XX, nascut/da el dia  XX, de XX anys d’edat, amb DNI 
XX, i  amb domicili a XX,  XX, actuant per si mateix/a. 
  
(També han d’identificar-se i de signar les altres persones que resulten obligades o es 
responsabilitzen del pagament de les tarifes, és a dir, totes les que s’obliguin al finançament del 
Servei, si n’hi ha.) 

 
I d’una altra part, En/Na. XX , nascut/da el dia XX,  de XX anys d’edat, amb DNI 
XX, amb domicili a XX, XX, actuant per si mateix, com a XX del anterior. 
  
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per contractar i obligar-se, 
 

MANIFESTEN 
  
Que el Consorci Sociosanitari d'Igualada és un establiment públic de serveis 
socials, la finalitat del qual és l’acolliment residencial amb caràcter permanent o 
temporal, d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones 
grans amb o sense dependències, que compleixin els requisits establerts en el 
Reglament de règim intern. 
 
Que l’usuari coneix la normativa per la qual es regula aquest establiment públic 
així com també el seu Reglament de règim intern, del qual se li lliura una còpia en 
aquest acte, amb que declara estar conforme i es compromet al seu compliment. 
 
Que per tot això, i de comú acord, decideixen subscriure el present contracte 
regulador de les obligacions recíproques derivades de la prestació del servei 
social públic de Residència, en virtut d’allò previst en el Decret 284/1996 de 23 
de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials i el Decret 
176/2000 de modificació de l’anterior. 
 
Que l’usuari lliurament o segons les condicions que estableix l’article 7 del 
decret 284/1996, vol ingressar al Consorci Sociosanitari d’Igualada Pare 
Vilaseca i aquest organisme  l’ accepta, per la qual cosa subscriuen aquest 
contracte assistencial, de manera que regularan les seves relacions en base 
als següents:  
 
 



 
PACTES 

 
 
Primer.- OBJECTE 
 
El Consorci Sociosanitari d’Igualada Pare Vilaseca, prestarà a l’usuari el servei 
social d’acolliment residencial, d’acord amb les prescripcions tècniques i el 
nivell de qualitat que correspon als establiments de serveis socials públics. 
 
 
Segon.- VIGÈNCIA 
 
El contracte d’assistència s’estableix des de la data d’avui, 02 / febrer / 2015, 
en la qual ingressa l’usuari i amb un previ  període de prova de 90 dies de 
conformitat amb allò que determina l’article 22 del Reglament de Règim intern 
de l’establiment.  
 
 
Tercer.- APORTACIONS DE L’USUARI 
 
El Consorci Sociosanitari d’Igualada Pare Vilaseca percebrà de l’usuari, com a 
contraprestació de la totalitat dels serveis prestats, la quantitat que determinen 
les tarifes vigents en cada moment, tot respectant els drets de l’usuari. Les 
tarifes aprovades son aprovades per el Consell rector i ajustades a la resolució 
del Grau de dependència del resident, realitzada per la Generalitat de 
Catalunya (llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència). En cas que no hi 
hagi realitzada la valoració del Grau de dependència, el centre la realitzarà 
l’últim trimestre de l’any i s’actualitzarà la tarifa en funció del Grau establert. La 
nova tarifa s’aplicarà a partir del gener de l’any següent.  
 
Per l’any XX la tarifa privada és de XX Euros mensuals. Aquest import està 
sotmès a les tarifes pendents d’aprovar pel Consell Rector del CSSI per l’any 
XX. 
  

Les tarifes a aplicar en els propers anys seran les aprovades anualment pel 
consell rector del CSSI i ajustades al nivell de dependència que s’obtingui en 
les avaluacions anuals. 
 
En la primera mensualitat de la plaça privada hi haurà un import afegit de XX 
Euros (50% de la tarifa) corresponent als drets d’inscripció. 
  

En el cas que l’usuari sigui beneficiari de plaça pública els preus a aplicar 
s’adjunten amb l’annex complementari al contracte. 
 
Si les condicions econòmiques personals i familiars de l’usuari no permetin 
cobrir tot el preu, es procedirà al reconeixement de deute als efectes del que 
preveu el Reglament de règim intern.  
 



El Consorci Sociosanitari d’Igualada Pare Vilaseca  es reserva el 
rescabalament per  via judicial, quan legalment procedeixi, en els casos 
previstos per l’article 14 del Decret 394/1996, pel qual s’estableix el règim de 
contraprestacions dels usuaris en la prestació de serveis socials i la normativa 
sobre prestació d’aliments entre parents. 
 
 En el cas que s’apliquin bonificacions, anualment es requerirà a totes les 
persones obligades a declarar les variacions que es produeixin respecte de les 
seves respectives situacions patrimonials que han determinat la quantitat de les 
seves aportacions. 
 
 
 
Quart.- PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
El Consorci Sociosanitari d’Igualada Pare Vilaseca es compromet a prestar el 
servei objecte del contracte de manera ininterrompuda mentre duri l’ingrés. 
 
El Consorci Sociosanitari d’Igualada Pare Vilaseca es compromet a complir i fer 
complir al personal al seu servei les estipulacions contingudes en el Reglament 
de règim interior, prestant atenció a totes aquelles que puguin fer més 
confortable l’estada del/la resident al Centre. 
 
 
Cinquè.- DRETS I DEURES DE L’USUARI 
 
Els drets i deures de l’usuari/ària seran els legalment o reglamentàriament 
reconeguts i, en especial, els establerts en la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de 
serveis socials, en allò que continuï vigent, així com els previstos en el 
Reglament de règim intern. 
  

En concret: 
  
-  Que es respecti la seva dignitat, llur benestar i llur autonomia i intimitat. 
-  La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs 
expedients. 
-  Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi 
que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i lliure. 
-  Accedir a llurs expedients individuals. 
-  Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment i per a 
sortir-ne, llevat les limitacions establertes per la legislació vigent. 
-  Conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i 
deures. 
-  Rebre una atenció personalitzada. 
-  Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i 
cultural, en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que reben els altres 
ciutadans. 
-  Comunicar i rebre lliurement informació. 
-  Secret de les comunicacions. 
-  Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta. 



-  Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana. 
-  Considerar com a domicili l’establiment residencial on viuen i mantenir la 
relació amb l’entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les formes de 
vida actuals. 
-  Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o 
col·lectivament. 
-  Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on viuen. 
-  Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa. 
-  Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades. 
-  Rebre de manera continuada la prestació dels serveis. 
-  No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la capacitat 
física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció 
facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat 
física dels usuaris o de terceres persones. 
-  Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la 
contraprestació de l’usuari o usuària. 
  
L’usuari/usuària i el seu representant legal, o la persona responsable o familiar 
de referència s’obliguen a facilitar la percepció del servei i en especial a : 
  
*Respectar  i facilitar la convivència. 
*Complir allò disposat en el Reglament de Règim Intern i en els terminis del 
contracte subscrit. 
*Abonar puntualment el preu pactat. 
  
En quan a les sortides i absències, hauran de comunicar-les amb suficient 
antelació.  
  

 
 
 
Sisè.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El present contracte podrà ésser resolt per voluntat expressa de les parts, per 
renúncia voluntària de l’usuari o del seu representant legal, per tancament del 
Centre degudament autoritzat, per manca de pagament del preu estipulat, per 
conductes que afectin greument la bona convivència vers els altres usuaris o 
impedeixen la normal activitat de l’establiment, i per totes aquelles causes i en 
la forma prevista en el Reglament de règim intern. 
 
En cas de baixa voluntària, l’usuari l’haurà d’anunciar amb un preavís de 15 
dies. 
 
 
 
Setè.- INTERPRETACIÓ 
 
Les diferències que puguin sorgir en la interpretació d’aquest contracte, seran 
resoltes per l’entitat titular de l’establiment, sense que això suposi renúncia del 
dret de petició que puguin exercir les parts davant la jurisdicció ordinària. 
  



Vuitè.- PROTECCIÓ DE DADES 

  

Les dades de caràcter personal de l’usuari, dels seus familiars, persones 
responsables de l’usuari o representants legals, necessàries i no excessives, 
seran incorporades a fitxers titularitat del CONSORCI SOCIOSANITARI 
D’IGUALADA, i tractades confidencialment als efectes de prestar els serveis 
assistencials contractats de conformitat amb la legislació estatal y autonòmica 
reguladora de les entitats, serveis i establiments socials. Aquest tractament de 
dades es realitzarà, en tot cas, adoptant, de conformitat a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, quantes mesures de 
seguretat de caire tècnic i organitzatiu siguin necessàries per a garantir la 
seguretat dels fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, 
programes i persones que directa o indirectament intervinguin en el tractament 
automatitzat. 
  
Els titulars de les dades personals autoritzen expressament al centre el 
tractament de les seves dades personals amb les finalitats expressades, així 
com atorguen el seu consentiment inequívoc a efectes de que  el centre, amb 
les mesures de seguretat establertes en el RD 1720/2007, processi les dades 
per si mateix o a través de les persones que designi i que duguin a terme la 
gestió o tramitació de les dades i les incorpori als seus fitxers per complir amb 
les seves finalitats, i autoritza la comunicació de les dades a tercers, per 
l’acompliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del 
cedent y del cessionari. El consentiment al tractament de les dades es 
indispensable i es considerarà vigent en tant en quant no es manifesti el 
contrari de forma fefaent. 
  
En concret, el titular de les dades, o en el seu cas el seu representant legal, 
autoritza el seu tractament per personal o entitats integrants del CONSORCI 
SOCIOSANITARI D’IGUALADA, i atorga el seu consentiment per tal de que 
puguin ser comunicades a consorcis sociosanitaris, residencies, treballadors 
socials,  metges, hospitals i serveis d’ambulàncies quan la comunicació tingui 
per finalitat la prestació del serveis assistencials contractats, resolució 
d’urgències sanitàries i/o trasllat del resident. S’autoritza igualment la 
comunicació de dades a entitats amb les que l’usuari tingui concertada 
assegurança d’assistència sanitària o d’altre naturalesa per a la facturació dels 
corresponents serveis, i, a efectes administratius a bancs, despatxos 
professionals o gestories que col·laborin amb el centre. Per a d’altres finalitats 
distintes a la anteriorment expressada, i legalment previstes (Hisenda Pública, 
Jutjats, Ministeri Fiscal, administracions públiques competents en la matèria), 
les comunicacions requeriran consentiment previ del afectat. 
  
Així mateix el sotasignat autoritza obtenir la seva imatge, individualment o en 
grup, en casos d’esdeveniments o activitats socials celebrades en instal·lacions 
del Consorci Sociosanitari D’Igualada, amb el propòsit d’il·lustrar-ne l’estància 
i/o activitats socials. Les imatges podran ser tractades públicament en el propi 
Centre, Instal·lacions del Consorci Sociosanitari D’Igualada, revistes i/o pàgines 
webs. 
  



Per a qualsevol estudi científic, mèdic i/o històric, es sol·licitarà consentiment 
previ, exprés i per escrit de l’afectat, o de la persona que el representi i les 
dades es sotmetran a procés de dissociació, de forma que siguin totalment 
anònimes. 
  
L’usuari es compromet a notificar al centre residencial qualsevol modificació de 
les seves dades personals a efectes de poder mantenir actualitzada la 
informació.  
  
En qualsevol moment l’usuari o afectat podrà exercitar els seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant escrit acompanyat de fotocopia 
de DNI. o altre document que acrediti la seva identitat adreçat al titular del fitxer 
CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA, Avinguda Gaudí, 26 (08700 
Igualada). 
  

 
 
I perquè així consti als efectes corresponents, se signa aquest contracte, per 
duplicat i a un sol efecte. 
 
 
 
 
EL GERENT                                   L’USUARI 
 
 
 
 
 
XX                                                             XX 

 
 

REPRESENTANT DE L’USUARI 



 

 

 

AUTORITZACIÓ  

  

  

En XX , amb DNI XX 

MANIFESTA:   

Que l’entitat CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA l’hi ha sol·licitat 
autorització prèvia per a obtenir la seva imatge, individualment o en grup, en 
casos d’esdeveniments o activitats socials celebrades en instal·lacions del 
Consorci Sociosanitari D’Igualada, amb el propòsit d’il·lustrar-ne l’estància i/o 
activitats socials. Les imatges podran ser tractades públicament en el propi 
Centre, Instal·lacions del Consorci Sociosanitari D’Igualada, revistes i/o pàgines 
webs.  

A tals efectes, autoritzo a CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA a 
obtenir fotografia/es de la meva persona, tant individualment com en grup, per 
a documentar i/o promocionar les activitats socials que es desenvolupen en el 
centro, consentint expressament el seu indicat tractament, autoritzant-ne l’ús i 
exposició pública de fotografia/es, tant en el propi centre residencial com en 
altres Instal·lacions del Consorci Sociosanitari D’Igualada, revistes i/o pàgines 
webs. 

  

  

I per que així consti, signo la present a Igualada, a XX. 

  

  

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD) se’l informa que les dades personals recollides en el present document, i les imatges o 
reproduccions que se n’autoritzen, seran incorporades a fitxers titularitat de CONSORCI SOCIOSANITARI 
D’IGUALADA. El titular de les dades autoritza expressament que aquests siguin tractats confidencialment 
als efectes indicats. En qualsevol moment l’usuari o afectat podrà exercitar els seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant escrit acompanyat de fotocopia de DNI. o altre document 
que acrediti la seva identitat adreçat al titular del fitxer CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA 
,Avinguda Gaudí, 26 (08700 Igualada). 


