
Informació General
• La quota de soci és de 15€/mensuals
• L’ Associació Catalana per al Parkinson ofereix serveis i 

teràpies realitzades per professionals especialitzats en la 
malaltia de Parkinson.

• Abans de l’inici de la teràpia s’haurà de realitzar una 
valoració (integral o específica).

• La durada de les teràpies és de 45 minuts.
• La prioritat de l’ACAP és la realització de la teràpia, per 

tant, si el professional referent no pogués assistir, cubrirà 
la teràpia un professional de la mateixa àrea.

• El dia i hora indicats de la teràpia no es reservaran en 
cas de que la persona es doni de baixa de la teràpia.

Normativa
• Tots els serveis, excepte l’atenció a domicili, es cobraran 

per avançat.
• Els rebuts que siguin retornats tenen un cost en 

concepte de despeses de devolució.
• No es podrà fer ús dels serveis amb dos o més rebuts 

pendents.
• Si no s’avisa amb una antel·lació mínima de 24 hores, la 

teràpia es cobrarà, si no és per un motiu de causa 
major. Caldrà avisar a administració, no al professional. 

• En cap cas les teràpies o els serveis a domicili seran 
cobrats dirèctament pel professional.

• Per donar-se de baixa de les teràpies s’haurà d’avisar 
amb 15 dies d’antel·lació.  Per donar-se de baixa del 
Servei d’Atenció a Domicili s’haurà d’avisar amb un mes 
d’antel·lació.

• Les sessions per a no socis seran +10€ per sessió.
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Serveis Gratuïts
• Assessorament social
• Grup d’Ajuda Mútua per a afectats
• Grup d’Ajuda Mútua per a familiars
• Grups d’Ajuda Mútua per afectats joves
• Assistència als tallers sobre la malaltia
• Assistència al Cicle de Conferències
• Newsletter mensual de l’ Associació Catalana per al 

Parkinson
• Revista CatParkinson
• Participació en estudis clínics i d’investigació
• Avantatges en empreses col·laboradores
• Preu especial teràpies
• 50% de descompte en la primera valoració integral

Atenció Social
Tràmit social 10 €

Neteja 17€/ hora

Servei d’Atenció a Domicili

0 - 5 h/ setmana 15€ / hora

6 a 10 h/ setmana 14,50€/ hora

11 a 15h/ setmana 13,50€/ hora

més de 15 h/setmana 12,50€/ hora

Entrega Informe Valoració Integral 60 €

Informe fisioteràpia o logopèdia 40 €

Informe neuropsicologia bàsic 50 €

Informe neuropsicologia complert 60 €

Valoració Integral 60 €



DomiciliGrupal(al centre o online)Individual(al centre o online)

Fisioteràpia   40€ /sessió

Logopèdia   40€ /sessió

Psicologia 60€ / sessió

Estimulació Cognitiva 60€ / sessió

Memòria 60€ / sessió

Relaxació 45€ / sessió

Massatge 40€ / sessió

Artteràpia 45€ / sessió

Prova Mecv - v 45€ /prova

Acupuntura 50€ 1ªsessió, 35€ la resta

Optometrista 30€ / sessió

Sessions assessorament 

per afectats i per familiars
40€/sessió

Fisioteràpia 40€ /mes

Logopèdia 40€ /mes

Psicologia quinzenal 40€ /mes

Estimulació Cognitiva 45€ /mes

Memòria 45€ /mes

Relaxació 40€ /mes

Tai - txi 25€ /mes

Artteràpia 45€ /mes

Musicoteràpia 45€ /mes

Marca Nòrdica dos dies setmana 75€/mes

Fisioteràpia 50€ /sessió

Logopèdia 50€ /sessió

Psicologia 80€ /sessió

Bonos individuals
Bono bandes neuromusculars 50 €

Bono 5 sessions bandes + teràpia 240 €

Bono 5 sessions fisioteràpia o logopèdia 190 €

Bono 5 sessions psicologia o memòria 290 €

Bono 5 sessions massatge 190 €

Packs grups
1

INTEGRAL: fisioteràpia + logopèdia + 
psicologia o estimulació cognitiva

105€/mes

2
Dues sessions fisioteràpia + logopèdia 
setmanals

70 €/mes

Bonos domicilis
Bono 5 sessions fisioteràpia o 
logopèdia domicili

240 €

Bono 5 sessions psicologia 390 €

teràpies


