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DOCUMENT D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA TRACTA’M BÉ, CAMPANYA DE 
PREVENCIÓ DELS MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN. MARCA 

COMERCIAL “ESTABLIMENT AMB TRACTE” 
 
“Establiment amb tracte” es tracta d’una marca que significa 
que el propietari/a de l’establiment està conscienciat sobre la 
necessitat de prevenir aquests tipus de maltractament i que en 
cas d’observar alguna situació pot contactar amb els serveis 
pertinents.  
 
És una petició de col·laboració al comerç com a detector 
comunitari. A vegades no es tracta de detectar un maltractament 
amb tot el significat de la paraula sinó que en ocasions es poden 
detectar petites negligències, mals hàbits saludables, escassetat 
de recursos econòmics, pèrdues de memòria,... situacions que 
amb una detecció a temps poden tenir resposta.  

 
Dades del comerç sol·licitant 

Nom                                                                                                                                   
 
 

Adreça del comerç 

Tipus de via (plaça, carrer,...)                 Nom de la via 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Número             Escala              Pis                                            Codi Postal                                               Població 
 
_______________________________________________________________________________________________________                      
Telèfon fix                                  Telèfon mòbil                             Adreça electrònica 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Exposo 

Que el comerç que represento ha tingut coneixement de la campanya de prevenció de maltractaments a la gent gran Tractam bé 
i de l’acció “Establiment amb tracte” adreçada al petit comerç, i ha acordat aderir-s’hi. 
 

Declaro 

- que el comerç que represento coneix i accepta les condicions per participar en aquesta campanya de prevenció dels 
maltractaments a la gent gran 

- que el comerç que represento col·locarà l’adhesiu ”Establiment amb tracte” per participar amb la campanya 

Demano 

Que el comerç es pugui adherir a la campanya Tracta’m bé com a comerç col·laborador.  
 

Signatura i segell del comerç 

                                                                                                                           Dia                             Mes                             Any 

 
                                                                                    Solsona,                                                              de 

 
 
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal 
sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat del Consell Comarcal del Solsonès i de l’Ajuntament de Solsona. La 
finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud i les posteriors col·laboracions. 
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos als Serveis Socials Bàsics del 
Solsonès, a la plaça del Consell Comarcal del Solsonès 12, 25280 Solsona. 


