5.- RESIDÈNCIA GERIÀTRICA: ACOLLIMENT RESIDENCIAL, DIÜRN I ASSITÈNCIES
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SERVEI
RESIDÈNCIA
- Alta intensitat d’atenció / gran dependència
- Mitja intensitat d’atenció / dependència severa
- Baixa intensitat d’atenció / dependència moderada
- Estada temporal
CENTRE DE DIA:
- Al mes (22 dies laborables)
- Dia, usuari habitual
- Dia, usuari excepcional
JORNADA PARCIAL:
- Esmorzar i dinar

PREU
1869,41 €/mes
1595,06 €/mes
1384,88 €/mes
1869,41 €/mes
617,53 €/mes
28,06 €/mes
100,00 €/dia
355,12 €/mes
16,14 €/dia

- Berenar i sopar

355,12 €/mes
16,14 €/dia

- Dinar, berenar i sopar

617,53 €/mes
28,06 €/dia

- Dinar i berenar

355,12 €/mes
16,14 €/dia

SERVEIS OPCIONALS EXCLUSIUS DE CENTRE
DE DIA
- CAPS DE SETMANA (Dissabte i diumenge),usuaris
habituals

33,80 €/dia

-FESTIUS (segons calendari laboral 2011 de la
Bisbal d’Empordà), usuaris habituals.

39,52 €/dia

- Transport, dies laborables de dilluns a divendres (
només a la Bisbal d’Empordà )

7,50 €/dia
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SERVEI DE MENJADOR
Acompanyant/familiar de resident
SERVEI DE CATERING
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SERVEI DE BUGADERIA
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SERVEIS OPCIONALS EXCLUSIUS PER
A
PERSONES GRANS RESIDENTS O USUÀRIES DE
CENTRE DE DIA :
- Podòleg (servei complert)
(servei específic)
- Perruqueria ,
rentar i marcar
tallar
depil.lació bigoti
depil-lació bigoti i barba

5,60 €/apat
6,00€/àpat
4,75 €/apat
3,80 €/rentadora

9,85 €/servei
6,20 €/servei
cost del servei
cost del servei
cost del servei
cost del servei

(*) Referència Decret 394/1996 de 12 de desembre
La taxa prevista per l’exercici 2011 serà revisada a l’alça o a la baixa en funció de la que finalment estableixi el

Departament d’Acció Social i Ciutadania.


L’import de l’aportació econòmica de la persona gran resident o usuària i, si cal, de les persones obligades envers
aquesta, es determina d’acord a les disposicions normatives aplicables de la Generalitat de Catalunya.



En cas d’absència forçosa del servei només es podrà descomptar la part corresponent a l’alimentació
(11,20€/dia,pel 2011). En cas d’absència voluntària només es descomptarà l’alimentació a partir del 3r dia
consecutiu d’absència, havent informat prèviament a la direcció del centre.



Anualment es revisarà el nivell d’intensitat d’atenció/dependència de la persona gran resident i la quota
corresponent.

