
 

 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 

El Centre de dia per a gent gran vol facilitar un entorn complementari a la llar durant 
les hores en què es presta el servei, adaptat a les necessitats d’assistència dels 
usuaris. 

Per tal d’aconseguir el bon funcionament del Centre de dia, la millor convivència, la 
màxima participació, el respecte dels drets dels usuaris, i la consecució del màxim 
benestar integral d’aquests; és necessària la col·laboració de tots els usuaris, els 
familiars i el personal del centre. 

Per tot això, cal establir una organització, unes pautes de funcionament, i unes 
normes de convivència, les quals s’especifiquen a continuació. 

 

1. Identificació del servei o establiment 

El Centre de dia per a gent gran, amb domicili al carrer Marquesos de Vilallonga, 
número 24 de Sant Julià de Vilatorta, està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials del Departament de Benestar Social i Família en data ~, amb el 
núm. ~. 

 

2. Centre de dia: Objectius generals 

El Centre de dia és un servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la 
vida diària per a persones grans amb dependència cognitiva o funcional. 

Els objectius generals del Centre de dia consisteixen a facilitar un entorn 
complementari a la llar adequat a les necessitats d’assistència, afavorir la 
recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social, mantenir 
l’acceptació de la persona amb discapacitat en el seu entorn sociofamiliar, i 
proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans. 

El servei es presta de les 9 del matí a les 3 de la tarda de dilluns a divendres durant 
tots els dies laborables de l’any. 

 



3. Destinataris i sistema d’admissió  

El servei té com a destinataris les persones grans de 65 anys o més que necessitin 
organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la 
vida diària, i que veuen complementada la seva atenció en el seu entorn social i 
familiar. Més concretament: 

a) Persones de 65 anys o més, que desitjant romandre a les seves llars, es veuen 
afectades per un deteriorament físic, cognitiu o per una dificultat social que els 
minva la capacitat d’autonomia per a la realització de les seves activitats de la 
vida diària , i que hagin sol·licitat el reconeixement d’algun grau de dependència. 

b) Persones de 65 anys o més que, sense haver sol·licitat ni obtingut el 
reconeixement d’algun grau de dependència, desitgin utilitzar el servei. 

c) Persones més joves de 65 anys que a causa d’una malaltia o accident pateixen 
seqüeles cròniques i necessitin una reeducació i/o manteniment per a la seva 
independència. 

Pel que fa al sistema d’admissió al Centre de dia, serà el següent: 

a) Sol·licitud d’ingrés: Els interessats en assistir al Centre de dia, o els qui desitgin 
que assisteixi un familiar o persona tutelada, han de cursar prèviament la seva 
sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i facilitar les dades i 
documentació que li siguin requerides per part dels responsables del Centre de 
dia. 

Entre les dades i documentació hi figura: 

- La manifestació de la lliure voluntat d’ingrés de la persona que hagi de ser 
beneficiària i, en cas que aquesta no pugui expressar-la, la demanda i 
motivació de l’ingrés per part de la majoria de familiars de primer grau –
cònjuge i descendents– o, a falta d’aquests, qualsevol altre familiar, persona 
que se’n responsabilitzi, o representant legal. 

- Fotocòpia del DNI. 

- Fotocòpia de la cartilla sanitària. 

- Informe mèdic, actualitzat en els tres mesos anteriors a la sol·licitud, que 
haurà de contenir com a mínim: 

1. Dades personals 
2. Malalties actives 
3. Al·lèrgies i contraindicacions 
4. Medicació prescrita 
5. Règim dietètic 
6. Atencions d’infermeria que necessita 

 
b) Procediment d’admissió: Les sol·licituds presentades seran valorades per una 

Comissió de seguiment i control integrades pels següents membres: 
Responsable de la regidoria de benestar social, tècnics dels serveis socials 



bàsics, la direcció del Centre de dia i tècnics del Centre de dia. La Comissió 
valora si el sol·licitant reuneix les condicions exigides i aprovarà o denegarà 
l’ingrés. La resolució es comunicarà immediatament al candidat. 
Entre l’Ajuntament i l’usuari es formalitzarà un contracte assistencial que establirà 
les clàusules del servei. 
 

c) Preferència d’admissió: tenen preferència de ser admeses les persones que en 
igualtat de condicions constin en el padró d’habitants de Sant Julià de Vilatorta. 

 

4. Serveis i activitats 
Els serveis que presta el Centre de dia són: 

- Acolliment i convivència  
- Manutenció 
- Atenció personal en les activitats de la vida diària 
- Higiene personal 
- Readaptació funcional i social 
- Recuperació dels hàbits d’autonomia 
- Suport personal, social i familiar 
- Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut  
- Tallers terapèutics: d’estimulació cognitiva, d’activitat física i de formació i 

d’atenció a familiars i cuidadors 
- Altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent 

 
El Centre de dia disposa d’un programa anual d’activitats adreçades al manteniment i 
la prevenció del deteriorament de les aptituds que intervenen en les àrees funcional, 
cognitiva, motora, emocional i de participació comunitària de l’usuari, així com del 
calendari, els mètodes i les tècniques d’execució i els sistemes d’avaluació. 
 

5. Organigrama i recursos humans 

El Centre de dia disposa d’una persona responsable de la direcció i del 
funcionament, i personal tècnic i d’atenció directa suficient per donar resposta a les 
necessitats globals de les persones ateses. 

 

6. Normes generals de funcionament i convivència 

El Centre de dia disposa d’un tauler d’anuncis en el qual s’exposen l’autorització del 
servei o establiment, el reglament de règim intern, la tarifa de preus actualitzada, 
l’organigrama de l’establiment, l’avís de disponibilitat de fulls de reclamacions, el 
programa anual d’activitats, l’horari d’informació i atenció als familiars dels usuaris 
per part dels responsables de la seva atenció i les instruccions per casos 
d’emergència, entre altres informacions. 

Les absències voluntàries o forçoses transitòries s’hauran de comunicar a la persona 
responsable del Centre de Dia amb una antelació mínima de 48 hores, llevat que es 
tracti d’una urgència. 



Durant el període d’absències l’usuari continuarà realitzant l’aportació econòmica, de 
la qual es descomptarà l’import del dinar segons taxa aprovada —només es 
descomptaran els àpats si s’ha produït l’avís de l’absència abans d’1/4 de 10 del 
matí. 

El primer mes l’usuari pagarà l’aportació corresponent des del dia del seu ingrés. 

En les absències inferiors a tres mesos es garantirà la reserva de plaça si es realitza 
l’aportació econòmica corresponent. En cas que es produeixi una baixa superior a 
tres mesos es valorarà la continuïtat de la plaça sempre que no hi hagi llista d’espera. 

Els objectes perduts es lliuraran al responsable del servei. Els responsables del 
Centre no es faran responsables dels objectes de valor que portin els usuaris. 

No s’acceptaran regals destinats al personal del Centre.  

 

7. Normes específiques de funcionament per àrees de  treball 

7.1 Menjador  

El menú garantirà l’alimentació correcta i variada dels usuaris, i les diferents dietes que 
hauran de ser supervisades pel responsable sanitari del Centre. 

El menú diari serà exposat al tauler d’anuncis. 

Només se serviran menús diferents per prescripció facultativa. 

El lloc que s’ocupi en el moment de dinar és fix per a la millor atenció dels usuaris. La 
seva ocupació pot ser modificada per la persona responsable del Centre de dia. 

No se serviran begudes alcohòliques en els àpats diaris, excepte els dies de celebració 
a criteri de la persona responsable del Centre de dia. 

7.2 Atenció Sanitària 

Els medicaments, els bolquers i el material per a l’atenció d’infermeria aniran a càrrec de 
l’usuari. I hauran de ser aportats al centre per ell o els seus familiars per la seva 
administració i utilització. 

L’usuari és responsable de la seva higiene personal. Altrament, el personal que té cura 
del Centre de dia s’encarregarà d’ajudar-lo i de mantenir el seu aspecte personal. Els 
productes per a la higiene personal aniran a càrrec de l’usuari. La reposició d’aquests 
productes s’efectuarà pel mateix usuari o per la seva família seguint les recomanacions 
del responsable del servei. 

7.3 Altres 

Segons l’article 13 de la llei de 10/1991 del 10 de Maig que modifica la llei 20/1985 
sobre Prevenció i assistència en substàncies que provoquen dependència de la 
Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC 1445 22/5 1991, “no es pot fumar en els 
centres, locals o establiments d’atenció social, els casals o els esplais” 



 

8. Taxa del servei 

El servei del Centre de dia està subjecte al pagament de la taxa aprovada en la 
corresponent ordenança fiscal pel Ple de l’Ajuntament.  

El cobrament de la taxa del servei s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària en el 
compte que hagi designat l’usuari, i el càrrec es farà durant els deu primers dies de cada 
mes vençut. 

L’acumulació de dos rebuts impagats sense justificació suposarà, prèvia audiència de 
10 dies a l’interessat, la baixa del centre. 

 

9. Mecanismes d’informació i de participació  

El Centre de dia disposa de fulls de reclamacions i d’un sistema de suggeriments, els 
quals estaran a disposició dels usuaris i persones que els demanin. 

El Centre de dia exposarà en el tauler d’anuncis tota la informació que cregui oportuna 
per a l’usuari i els seus familiars. 

 

10. Drets dels usuaris de Centre de dia 

Són drets dels usuaris els següents: 

― 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 s’escau, hi puguin donar llur consentiment específic i 
lliure. 

― Accedir a llurs expedients individuals i a les seves dades, fer-les 
rectificar si són errònies, oposar-se al seu tractament i fer-les cancel·lar 
d’acord i en els termes de la normativa de protecció de dades. 

― 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. 



― Participar en la presa de decisions del centre que els afectin 
individualment o col·lectivament. 

― Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa. 
― 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 s’escau, conèixer la 
contraprestació de l’usuari o usuària. 

 
L’exercici d’aquests drets també implica el respecte pel funcionament del servei i el seu 
personal, així com a la llibertat de les altres persones. 

 

11. Obligacions dels usuaris de Centre de dia 

a) Obligacions dels usuaris 

Les persones que accedeixen als serveis socials o, si s’escau, llurs familiars o 
representants legals, tenen els deures previstos a l’art. 13 de la Llei 12/2007, i 
especialment: 

a.  Respectar la dignitat i les funcions del personal d’atenció directa i de 
suport al Centre de Serveis, de la resta d’usuaris i dels seus 
representants legals o de fet, així com observar les normes elementals 
de convivència. 

b.  Assistir regularment i de forma puntual a les activitats establertes. 
c.  Participar i col·laborar en el programa individual establert per la direcció 

de l’establiment, seguint les pautes que aquest pugui establir. 
d.  Contribuir a finançar les despeses del servei en cas que no estiguin 

subvencionats, o en la part que no ho estiguin. 
e.  Sol·licitar, en el seu cas, la baixa com a usuari, de la forma establerta 

reglamentàriament. 
f.  Serà causa de baixa del Centre de dia si un usuari a causa de l’evolució 

de la malaltia o accident presenta una alta dependència. Es donarà un 
marge d’entre 1 i 6 mesos per tal de tramitar l’alta. En aquest període es 
remetrà l’usuari a la Treballadora Social de Referència per tal de 
mantenir-lo informat sobre els recursos existents. 

g.  L’usuari, o el seu representant si és el cas, atorguen als professionals del 
Centre de dia les facultats de: 
1. Mantenir un fitxer amb dades actualitzades de l’estat de salut, la 

medicació i el tipus de dieta que l’usuari precisa. 
2. Sol·licitar al metge de capçalera i amb el consentiment explícit de 

l’usuari o el seu representant, aquella informació sanitària que es 
consideri d’interès. 



3. Informar, igualment amb consentiment previ, els professionals 
sanitaris que habitualment l’atenen, de l’evolució de l’usuari en 
referència a la seva salut o a les activitats del propi centre. 

4. Administrar les medicacions que pertoquin en horari d’assistència de 
l’usuari al centre. 

5. Atendre en primera instància els esdeveniments de salut que 
succeeixin durant la seva estada al centre. En absència del 
responsable higienicosanitari aquests esdeveniments serien atesos 
pels professionals del consultori de Sant Julià de Vilatorta o del 
Servei d’atenció Continuada de l’ABS de Santa Eugènia de Berga, 
depenent de l’horari en què sigui requerida l’assistència. 

 
L’incompliment de les obligacions podrà ser causa de l’extinció de la relació 
derivada del contracte d’assistència, prèvia audiència de l’interessat i del seu 
representant legal o de fet. 
 

b) Obligacions dels representants legals o de fet  

Són obligacions dels representants legals o de fet les següents: 

a.  Facilitar la documentació legal, personal, mèdica i de tot tipus de l’usuari, 
que li sigui demanada per el Centre de Serveis i signar els contractes 
d’assistència. 

b. Signar les autoritzacions i conformitats que siguin indispensables pel 
funcionament terapèutic de l’usuari o la subvenció de les activitats i 
programes que es destinin al mateix. 

c. Comprometre’s personalment a què l’usuari assistirà amb regularitat i 
puntualitat al centre, que complirà les normes d’aquest i les seves 
obligacions.  

d.  Autoritzar expressament les sortides de l’usuari del Centre acompanyat o 
ell sol, com activitat terapèutica i d’integració social. 

e. Facilitar les medicacions, instruccions específiques, assistencials i 
mèdiques del centre, per poder ser incorporades en el seu programa 
individualitzat. 

f.  Atendre tots aquells requeriments que s’efectuïn des del Centre de dia, 
per tal de col·laborar en la tasca rehabilitadora i integradora de la 
persona assistida. 

g.  Donar compliment a les directrius que per part de l’equip de professionals 
li sigui donades a efectes rehabilitadors i integradors de la persona 
assistida.  

h. Sol·licitar, en el seu cas, la baixa de l’usuari, de la forma establerta 
reglamentàriament. 

 

L’incompliment reiterat d’aquestes obligacions serà motiu d’exclusió de la persona 
atesa, a la vista de la proposta de la Direcció del Servei, tenint en compte la 
normativa aplicable i la prèvia audiència de l’usuari afectat o del seu representant 
legal o de fet. 



 

12. Sistema de baixa 

L’usuari podrà causar baixa pels següents motius: 

1. Voluntat expressa de l’usuari o del seu tutor legal. 

2. Trasllat a un altre servei públic o privat. 

3. Defunció. 

4. Cessament o suspensió, prèvia audiència de 10 dies a l’interessat, de 
la prestació per qualsevol de les causes següents: 

― Quan deixi de reunir els requisits i les condicions que van motivar 
l’atorgament de la plaça de Centre de dia. 

― Per incompliment de les normes de funcionament i convivència, 
així com del reglament de règim intern. 

― Per incompliment de l’obligació de pagament. 
 

5. Expiració de temps pactat en el cas d’ingrés temporal. 


