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Qui som 

 

APRODISCA (Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà) és una entitat social, sense ànim de lucre i 

declarada d’utilitat pública especialitzada en la prestació de serveis per a persones amb discapacitat, que va ser creada l’any 1983 i 

compta amb una llarga trajectòria en promoure i gestionar, recursos i programes en l’àmbit de la integració social i laboral. 

Des de llavors, l’entitat ha desenvolupat una llarga i experimentada trajectòria en la generació, gestió i manteniment de serveis i 

dispositius per a persones que es troben en situacions amb necessitat d’atenció especial, promovent la seva qualitat de vida i la integració 

social i laboral mitjançant el disseny, execució i manteniment de serveis terapèutics, rehabilitadors, laborals, formatius, residencials i 

d’oci. Aquests col·lectius són, entre d’altres, les persones amb dependència o discapacitat, les persones amb malaltia mental  i/o amb 

risc d’exclusió social. 

Per altra banda, APRODISCA desenvolupa activitats relacionades amb la promoció de la igualtat en el treball per als seus col·lectius 

d’atenció. Aquestes activitats es porten a terme a partir de la promoció i gestió d’empreses amb finalitat social, centre especial de treball 

i un departament en el que es gestionen diferent programes de inserció laboral, i sota la metodologia del treball amb suport. 

L’entitat manté sempre un compromís ètic en la gestió del servei a les persones amb l’objectiu d’aconseguir el respecte dels seus drets 

fonamentals amb valors democràtics i les bones pràctiques. 

L’àmbit territorial d’actuació de l’entitat són les comarques de la Conca de Barberà, Tarragonès i Baix Camp, amb dos centres  que 

ofereixen serveis integrals a les poblacions de Montblanc i la Selva del Camp. 

APRODISCA forma part de la xarxa d’atenció pública de serveis socials del Departament de Benestar Social i Família, mitjançant 

l’acompliment d’activitats i prestacions de serveis socials, d’acord amb la normativa vigent i sota inspecció, control i registre de la 

Generalitat de Catalunya. 
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ÀREA SOCIAL 

A. Serveis de suport a la inserció i ocupació 

 Servei ocupacional d’inserció  

 Servei prelaboral 

 Programes d’inserció  

 Unitat de Suport a l’Activitat Professional 

(USAP)  

B. Serveis d’habitatge  

 Serveis de suport a l’autonomia  a la pròpia 

llar 

 Llar residència 

 Habitatges ASJTET 

C. Altres serveis inclusius 

 Servei de teràpia ocupacional. 

 Servei de Lleure 

 Programes comunitaris  

 Activa’t  

D. Programes de inclusió social 

 Coral d’Aprodisca 

E. Servei d’orientació i acompanyament 

F. Servei de formació ocupacional 

G. Fundació Privada Tutelar 

ÀREA LABORAL 

 Servei de neteja 

 Servei de manipulats industrials 

 Servei d’arts gràfiques 

 Servei de jardineria 

 Indústria alimentària 

 Restaurant Les 3 esses de Sant Josep  

 Servei d’ajuda a domicili (SAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins serveis oferim: 
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Quins compromisos adoptem 

 

 Millorar la qualitat de vida de les persones 

 Disposar d’un equip humà amb vocació, qualificat, professional i flexible  

 Fomentar la innovació, la millora continua i la excel·lència en la gestió dels serveis 

 Garantir la gestió sostenible i responsable 

 Potenciar la visió comercial i productiva dels serveis laborals  

 Cooperar i col·laborar en el desenvolupament sostenible del territori 

 

 

 

Com mesurem els compromisos 

 

Aprodisca disposa d’un sistema de qualitat que compleix els estàndards de qualitat fixats per la norma ISO 9001, i en relació amb aquest 

sistema, Aprodisca disposa de tots els registres, procediments, objectius, indicadors,... de cadascun dels serveis. 

Per a la gestió del sistema d’Aprodisca, es conta amb un programari propi, anomenat PGA, en el que hi ha disponible tota la 

documentació del sistema, tant procediments com formats, així com també de tots els registres diaris i totes les dades en relació a les 

persones ateses, les activitats i serveis, així com les dades relacionades amb la millora continua exigida per la norma. 

A més, i donant compliment a un dels altres requisits de la norma, anualment i des de cadascun dels serveis, es realitzen enquestes de 

satisfacció a totes les persones ateses, així com, a les seves famílies, resultats que es presenten a la corresponent revisió per la direcció 

i a partir dels que es prenen decisions i es plantegen nous objectius.  
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Gestió de queixes i suggeriments 

 

Conforme al sistema de qualitat establert dins de la normativa ISO 9001, recollim qualsevol queixa i/o suggeriment mitjançant del Sistema 

de Millora Continua, dins de la nostra aplicació de gestió interna PGA.  

Totes aquelles persones: ateses, familiars, clients, proveïdores, treballadores, que no tinguin accés directe a realitzar registre a través 

del sistema informàtic, poden registrar una incidència a través del document (FR-GI-0201). Aquest està disponible a la recepció dels 

centres de treball de Montblanc i de La Selva del Camp . 

Una vegada complimentat el document, s’ha d’entregar a la persona responsable del sistema de gestió integrada (en mà o per correu 

intern, i/o correu ordinari), que ho registrarà a la base de dades de millora, comunicant-ho al procés afectat, per tal que s’estableixi el 

pla d’accions necessàries.  

La persona responsable del sistema de gestió integrada també es responsabilitzarà de fer el seguiment d’aquestes accions en els 

terminis establerts. Un cop resolta l’acció, la persona responsable del sistema de qualitat registrarà el tancament i ho comunicarà a les 

persones involucrades. 

Per altra banda, a les recepcions d’APRODISCA, està disponible el full oficial de reclamacions de l’Agència Catalana de Consum de la 

Generalitat de Catalunya, on posem a disposició de les persones consumidores perquè presentin queixes, reclamacions i denúncies 

relatives a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afecten el funcionament normal de la relació de consum 
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Normativa aplicable 

 

- ORDRE BSF/176/2015, de 4 de juny, del servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 

- REAL DECRET 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal 

i social del Centres Especials de Treball 

- Real Decret 279/1987, de 27 d’agost, on es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts, publicat en el DOGC núm. 889, de 14/09/87. 

-  Ordre d’1 de març de 1990, pel qual s’institueix els serveis socials de suport a la integració laboral de les persones amb disminució i es regula el seu 

règim jurídic (correcció d’errades en el DOGC núm. 1308, pàg. 2858, de 22.6.1990 ), publicat en el DOGC núm. 1267, de 14/03/1990. 

- Correcció d’errades a l’Ordre d’1 de març de 1990, per la qual s’institueixen els serveis socials de suport a la integració laboral de les persones amb 

disminució i es regula el seu règim jurídic ( DOGC núm. 1267, pàg. 1027, de 14.3.1990 ), publicat en el DOGC núm. 1308, de 22/06/1990. 

- Ordre 28 de juliol de 1992, desplegament del Real Decret 279/19987, de 27 d’agost pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a persones amb 

disminució, publicat en el DOGC núm. 1640 de 02/09/92. 

- Real Decret 280/1993, de 28 de setembre, modificacions del Real Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a 

Disminuïts, publicat en el DOGC 1827 de 29.11.93. 

-  Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig. 

-  Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. 

-  Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Social 20102011. 

-  Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia persona i atenció a les persones en situació de dependència. 

- 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 

- Decret 271/2003, de 4 de novembre, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. 

- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 

- DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials 

-  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 

- DECRET 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària 

- UNE 158301:2015 Servicios para la promoció de la autonomia personal Gestió del servei d’ajuda a domicili 

- RESOLUCIÓ TSF/2364/2016, de 4 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers 

per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya 

- CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució TSF/1989/2018, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de 

treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021  
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- RESOLUCIÓ EMT/2822/2021, de 9 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de residències, 

centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual 

- LLEI 50/2002, de 26 de desembre de Fundacions 

- LLEI 49/2002, de 23 de desembre, de regiment fiscal de les entitats sense ànim lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge. 

- REAL DECRETO 1270/2003, de 10 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament per l’aplicació del regim fiscal de les entitats sense ànim lucratiu i dels 

incentius fiscals al mecenatge. 

- REAL DECRET 1337/2005, de 11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal.  

- REAL DECRET 1611/2007, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Registres de fundacions de competència estatal.  

- LLEI 21/2014, de 29 de desembre del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. 

- DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya.  

- Ordre BES/6/2002, de 10 de gener, per la qual s'estableix el Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar, s'obre convocatòria i s'aproven les 

bases per a la concessió d'ajuts a persones naturals per a programes del Departament de Benestar Social en matèria de serveis socials 

- DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. 

- DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, 

Serveis i Establiments Socials.  
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Aprodisca Montblanc- Seu central 

C/Josep M. Poblet, 1, 

43400 Montblanc 

Tel. 977 86 12 61 

 

Aprodisca La Selva del Camp 

Av. de l’Alumini, 2, Pol. Ind. Mil·lènium 

43470 La Selva del Camp  

Tel. 977 84 49 51 

 

Aprodisca-Servei de Teràpia Ocupacional 

C/ de la Vinya,4 

43400 Montblanc 

Tel. 977 86 12 61 

 

Comunicació amb l’entitat 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la pàgina web:  

https://aprodisca.org/contactans/ 

 

 


