
Servei Integral per
a les Conductes

Addictives (SPAI)
 

C A R T A  
D E  S E R V E I S



Valoració integral de la situació de 

Prevenció de conductes de risc

Promoció de la salut i d’hàbits saludables

Potenciació de capacitats personals 

Intervenció amb la família

Intervenció terapèutica individual i grupal

Seguiment de les conductes addictives i 

Foment de la vida autònoma

Integració comunitària i prevenció 

Orientació de l’ocupació significativa 

Capacitació sociolaboral

Coordinació amb altres recursos del territori

per treballar en xarxa

Activitats que es duen a terme al Centre de Dia

SPAI:

la persona i de les seves necessitats

i d’habilitats socials

dels processos de deshabituació

de l’exclusió social

del temps

Moltes de les activitats es fan fora del centre i

amb els recursos de l’entorn comunitari. Així

s’afavoreix el contacte amb la comunitat.

Oferim un programa socioterapèutic d’alta

exigència, intensiu o parcial, a partir de plans de

tractament personalitzats, orientats a donar

suport i recursos per promoure la inserció

comunitària, social i laboral de la persona atesa. 

El Centre de Dia SPAI és un servei social

especialitzat dirigit a la rehabilitació i la inclusió

social i comunitària de persones que presenten

qualsevol tipus d’addicció, toxicològica o

comportamental, i que requereixen una

intervenció integral i global. D’aquesta manera

abordem les necessitats de la persones per

aconseguir-ne la inserció social.

El nostre marc de referència es basa en un

model professional, integral, equitatiu i integrat.

Els eixos bàsics de la nostra feina són

transparència, professionalitat, entusiasme i

implicació. Apliquem un model biopsicosocial,

educatiu i comunitari. 
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QUÈ OFERIM

QUI SOM

El programa es desenvolupa els matins de

dilluns a divendres, amb activitats grupals i

també amb atenció individual i personalitzada.

Així s’adquireixen recursos i eines personals per

aconseguir mantenir l’abstinència i normalitzar

la vida familiar i laboral.

COM HO FEM



Servei Integral per a les Conductes Addictives –

SPAI.

Plaça Antonio Martín Sánchez, 1

El Prat de Llobregat 

Tel. 93.478.28.92

Bus: PR2 – PR3 – 65 – L10 i Metro: Línia 9 

(Parc Nou)

Email: spai@elprat.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres 

de 9h a 14h i de 15h a 19h

Persones majors d’edat d’ambdós sexes, amb o

sense patologia dual, que presenten una

situació d’addicció. Persones que per

aconseguir canvis personals i la motivació

necessària en la rehabilitació els cal suport,

atenció social i acompanyament actiu en el

procés de recuperació.
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ON SOM

A QUI VA DIRIGIT

Tenir més de 18 anys

Tenir residència en un municipi 

Sol·licitar formalment l’accés al servei

Els requisits d’accés al Centre de Dia SPAI són

els següents:

de Catalunya

COM ACCEDIR-HI

Decret 176/2000

Document del Model de Serveis de Centre

de Dia per persones amb addiccions.

Setembre 2016. Departament de Treball,

Afers Socials i Famílies. Direcció general de

Protecció Social.

Cartera de serveis del Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies.

Els reglaments que apliquen a aquest servei són

els següents:

MARC LEGAL

mailto:spai@elprat.cat


Compromís amb les persones usuàries:

estem al servei de les persones i de les seves

famílies, amb respostes de qualitat

planificades i professionals, adequades a les

seves necessitats, amb esperit de millora

contínua i actituds positives i generadores

de canvi.

Compromís amb els i les professionals: així

consolidem un equip de professionals

qualificades i motivades. Fomentem la

participació, el respecte, la claredat, la

solidaritat, el treball en equip i la

comunicació a tots els nivells, així com la

capacitació de l’equip amb plans de

formació continuada.

Compromís amb l’administració: amb el

compliment dels requisits legals i

reglamentaris en tots els serveis que oferim.

Compromís amb la societat: contribuïm

activament amb el desenvolupament de

programes i serveis orientats a la

rehabilitació i integració social de persones

amb problemàtica addictiva i/o en risc de

vulnerabilitat social.

Enquestes de satisfacció sobre la qualitat

del servei ofert.

 Fulls de suggeriments.

La participació activa de les persones usuàries

del servei és indispensable per al seu procés de

recuperació des del disseny, seguiment i

avaluació del pla de tractament individual, en

què es treballen objectius diversos del dia a dia. 

També participen en la definició i millora de les

activitats que se'ls ofereix, en les temàtiques a

tractar a les sessions grupals, adaptem horaris a

les seves necessitats i comparteixen i participen

en accions i activitats que els interessin. Creiem

en un model que potenciï processos

participatius de construcció col·lectiva per

posar al centre la veu, les necessitats i els

interessos de les persones a l'hora de dissenyar

els recursos.

A banda de la interacció continuada i diària, en

què les persones que atenem poden expressar

les seves necessitats i desitjos, comptem amb

altres mecanismes formals de participació per

formular queixes i suggeriments relacionats amb

els serveis prestats descrits en aquesta carta de

serveis
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MECANISMES DE PARTICIPACIÓCOMPROMÍS D'ATRA



Ens comprometem a afavorir la millora

de la salut de les persones ateses

COMPROMISOS I INDICADORS DEL SERVEI

COMPROMÍS INDICADOR DE COMPLIMENT

70% de persones milloren els hàbits 

de salut durant el procés de tractament

70%

Ens comprometem a fer una primera

entrevista en un temps d’espera màxim

de 10 dies

95% de primeres entrevistes citades 

en un període màxim de 10 dies

95%

Oferim una atenció individualitzada

basada en un Pla de Treball elaborat

amb la persona usuària i actualitzat

durant el procés de tractament

90% de persones usuàries amb

valoració i definició d’objectius del Pla

de Treball inicial i periòdic actualitzat

90%
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Promovem la participació en processos

de formació i inserció laboral de les

persones ateses

80% de persones que  inicien activitats

orientades a la formació i recerca

laboral

80%



Ens comprometem a millorar l’atenció

de les persones ateses tenint en

compte la seva participació i opinió.

COMPROMÍS INDICADOR DE COMPLIMENT

80% de satisfacció als informes de les

persones usuàries, mesurada amb

qüestionaris que es passen

periòdicament.

80%

Oferim seguiment i acompanyament

individualitzat a les persones després

l’alta terapèutica (fins a un any)

95% de persones amb alta terapèutica

que fan seguiment postalta

95%
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7) A utilitzar les instal·lacions i material del

centre, que hauran d’adaptar-se tant com

sigui possible a les seves condicions

personals, amb totes les garanties de

seguretat.

Drets de les persones usuàries:

1) A la protecció de les dades de caràcter

personal, d'acord amb la legislació vigent.

2) A rebre suport i assessorament

necessaris per dur a terme el pla de treball

individual.

3) A ser ateses en funció de les necessitats i

expectatives.

4) A no ser discriminades en el tractament

per raó de naixement, raça, sexe, religió,

opinió o qualsevol altra condició o

circumstància personal o social.

5) A participar en l'organització del servei i a

proposar-ne millores.

6) A elaborar, amb els/les professionals del

servei, el pla de treball, en què es fixaran els

objectius que cal complir i altres qüestions

relacionades amb el procés de recuperació
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DRETS I DEURES DE LES

PERSONES BENEFICIÀRIES 

DEL SERVEI

Deures de les persones usuàries:

1) Respectar el pla de treball realitzat amb

els/les professionals del servei, en què es

fixaran els objectius que cal complir i altres

qüestions relacionades amb el procés de

recuperació

 

2) Tenir cura de tot el que fa referència al

manteniment, les instal·lacions i el

funcionament del servei

3) Mantenir una actitud de respecte i de bon

comportament cap als/les companys/es,

professionals i veïns sense adoptar en cap

moment un comportament que pugui

representar perill d’alteració per als altres

usuaris/es o per al Centre mateix.

 

4) Respectar la dignitat i les funcions del

personal i col·laboradors/es del Centre i de

la resta dels/les usuaris/es. Observar les

normes elementals de convivència.

 

5) Abonar l’aportació que li correspongui,

per les despeses d’activitats

complementàries, segons el que s’estableixi

a cada moment.

 

6) Mantenir la prohibició de tinença i/o

consum de qualsevol tipus de droga, fàrmac

i/o substància d’abús no prescrita pel

facultatiu pertinent, inclòs l’alcohol, tant

dins com al voltant de de l’SPAI.
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SERVEI INTEGRAL PER A LES

CONDUCTES ADDICTIVES (SPAI)


