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1. PRESENTACIÓ:  UN SERVEI OCUPACIONAL PER LA VIDA 
INDEPENDENT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL.LECTUAL AL MUNICIPI DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES 

 
Totes les persones aspirem a viure vides plenes i lliures en un entorn comunitari que 
destaqui per la seva qualitat en dimensions bàsiques com la igualtat d’oportunitats, 
l’accessibilitat universal i la disponibilitat de recursos que responguin a les nostres 
necessitats i projectes vitals. També les persones amb discapacitat intel·lectual. 
Persones que tenen els mateixos drets que qualsevol altre.  
 
Tanmateix, per fer efectius els drets que els hi són reconeguts, les persones amb 
discapacitat intel·lectual requereixen d’uns suports i serveis que els permetin exercir-
los sense cap mena de discriminació. Entre aquests serveis, els serveis de dia i 
ocupacionals en el propi entorn comunitari són un recurs bàsic, sobretot quan 
aquestes persones volen exercir el seu dret a una vida independent, com els hi 
reconeix la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, 
aprovada per les Nacions Unides l’any 2006. 
 
En aquest sentit, es compta amb un marc de drets  i referencial que suposen nous 
paradigmes de comprensió i de suport als drets i a la vida de les persones amb 
discapacitat.  
 
Per altra banda, aquest projecte resulta coherent amb la Llei de Serveis Socials  i el 
paper que hi juguen els ens locals en l’efectiu desenvolupament del Sistema Català de 
Serveis Socials.  
 
Així, la iniciativa de l’Ajuntament de Llavaneres de promoure un servei ocupacional per 
a persones amb discapacitat intel·lectual al propi municipi, en el marc d’un dels 
projectes escollits pels veïns i veïnes en els procés dels pressupostos participatius1, 
resulta coherent amb tot l’exposat i pot suposar un actiu cabdal en la creació de 
valor per les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i el 
conjunt del municipi. 

Atenent a l’anterior, l’Ajuntament de Llavaneres ha portat a terme aquest “estudi 
sobre la necessitat i viabilitat d’un servei ocupacional per a persones amb 
discapacitat intel·lectual al municipi de Sant Andreu de Llavaneres”. A les pàgines 
següents es recullen els objectius, metodologia, anàlisi de viabilitat i conclusions i 
propostes per la creació i posada en marxa del servei de centre de dia ocupacional per 
a persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

                                                        
1
 http://ajllavaneres.cat/document.php?id=12921  

http://ajllavaneres.cat/document.php?id=12921


 

7 

 

2. FINALITAT I OBJECTIUS 

  
La finalitat última d’aquest projecte és contribuir a crear valor per la vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i el conjunt del 
municipi de Llavaneres i el seu entorn proper. 
 

Es pretén, així, generar resultats i impacte en els àmbits següents: 

a) En les persones amb discapacitat intel·lectual i el seu entorn familiar, millorant 
la seva autonomia personal i qualitat de vida. 

b) En la promoció econòmica i el desenvolupament sostenible del municipi. 

c) En l’entorn comunitari, contribuint a la transformació social. 

d) En la cooperació entre els diferents grups d’interès – públics i privats – que 
operen en els serveis i recursos de proximitat de la comarca del Maresme. 

 
I en aquest sentit es concreten els següents objectius: 
 

OBJECTIU 1     Aprofundir en el coneixement de les principals necessitats i 
preferències vitals de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, i de les seves famílies, que viuen a Llavaneres. 

OBJECTIU 2    Identificar i promoure la participació d’aquells actors del municipi 
i de la comarca que poden contribuir a la posada en marxa d’un 
servei ocupacional de qualitat i innovador.   

OBJECTIU 3    Realitzar una diagnosi sobre els factors clau i les actuacions 
necessàries pel disseny i activació del servei ocupacional. 

OBJECTIU 4    Detectar altres potencials de millora per una vida independent a 
la comunitat de les persones amb discapacitat intel·lectual del 
municipi. 
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3. METODOLOGIA I ACTUACIONS REALITZADES

D’acord amb la finalitat i els objectius abans exposats, s’ha realitzat aquest “estudi 
sobre la necessitat  i viabilitat d’un servei ocupacional per a persones amb 
discapacitat intel·lectual al municipi Llavaneres”,  durant els mesos de desembre 
de 2018 a febrer de 2019, d’acord amb els processos i actuacions que s’indica a 
continuació: 

PROCÉS CLAU ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

- CONCRECIÓ DEL PROGRAMA
DE TREBALL I LA
METODOLOGIA

 Preparació de la programació pel
desenvolupament del projecte i contrast amb
l’equip tècnic municipal responsable.

 Identificació inicial dels actors clau per la
realització del projecte.

 Definició dels principals processos de
participació.

- REDACCIÓ D’UN 
QÚESTIONARI PER LES 
DINÀMIQUES
PARTICIPATIVES

 Redacció el qüestionari per la realització de
les dinàmiques participatives i contrast amb
l’equip tècnic municipal responsable.

- REDACCIÓ D’UN INFORME
PRELIMINAR

 Redacció d’una primera proposta d’informe
incorporant, en la fonamentació, aquells
elements conceptuals, documentals, legals i
descriptius de la realitat del municipi i de la
seva àrea d’influència que suposin una
efectiva fonamentació per a la creació del
centre ocupacional.

 Identificació dels principals actius, del
municipi i de la comarca, que permetin
avaluar la viabilitat del projecte de creació del
Centre Ocupacional.

- REALITZACIÓ DE LES 
DINÀMIQUES
PARTICIPATIVES

 Realització de 9 entrevistes/dinàmiques 
participatives als següents actors clau 
identificats:

B. Entrevista amb l’equip tècnic de serveis 
socials i Educació de l’Ajuntament de 
Llavaneres.

C. Entrevista amb l'arquitecte municipal de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres.

D. Dinàmica de grup amb les famílies de les 
persones amb discapacitat intel·lectual 
del municipi de Sant Andreu de 
Llavaneres.

E. Dinàmica de grup amb les persones amb
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discapacitat intel·lectual usuàries del 
Casal del Pèsol del municipi de Sant 
Andreu de Llavaneres. 

F. Entrevista amb el gerent de la Fundació 
Maresme.

G. Entrevista amb l’alcaldessa de Caldes 
d’Estrac i l’alcalde de Sant Andreu de 
Llavaneres.

H. Entrevista amb la direcció tècnica de 
l’EAP.

I. Entrevista amb l’equip de direcció de la 
Creu Blanca del municipi de Sant Andreu 
de Llavaneres.

J. Entrevista amb l’alcalde de Sant Vicenç 
de Montalt.

- REDACCIÓ DE L’INFORME
FINAL

 Redacció de l’informe final sobre la necessitat
i viabilitat per la creació d’un centre
ocupacional per a persones amb discapacitat
intel·lectual al municipi de Sant Andreu de
Llavaneres.

- PRESENTACIÓ PÚBLICA DE
L’INFORME

 Jornada de presentació pública de l’informe
amb la participació dels actors clau que han
intervingut en el projecte.
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4. MARC REFERENCIAL: MODELS EMERGENTS, CONCEPTES,
DRETS I NORMATIVA

Aquest estudi s’ha realitzat d’acord amb un marc referencial que situa el drets de les 
persones amb discapacitat en primer terme, tot considerant, així mateix, els models 
emergents, els conceptes i les bases normatives que tot seguit es descriuen. 

4.1 Models emergents de referència i marc conceptual en el suport per la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual 

 El nou model de la discapacitat que recull la Classificació Internacional del
Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF 2001 de la OMS)2

Dins d’aquesta nova manera d’entendre el fenomen de la discapacitat i les seves 
implicacions, el context social és un factor indispensable per a possibilitar que la 
persona desenvolupi al màxim el seu potencial de capacitat i disposi, de manera 
efectiva i real, dels mateixos drets i oportunitats que la resta de la ciutadania. 

 La Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat3

Aprovada l’any 2006 per les Nacions Unides, supera el model rehabilitador i incorpora 
els models social i de la diversitat. Segons aquests models de referència, no són 
només les limitacions individuals la causa dels problemes que han d’afrontar les 
persones amb discapacitat, sinó – sobre tot – les restriccions que la societat encara 
els hi genera. Importats dèficits en accessibilitat, però també aspectes culturals, en les 
actituds i els comportaments de bona part de la població, agreugen la realitat que 
viuen les persones amb discapacitat i, tot sovint, els impedeixen viure una ciutadania 
plena i inclusiva 

 Desinstitucionalització i vida autònoma (independent) en la comunitat

Aquest plantejament de transformació radical en el sistema de serveis i suports neix 
dels moviments de vida independent i de valoració de la diversitat com un actiu 
essencial pel futur de la nostra societat. Moviments que, entre altres reconeixements, 
tenen la seva expressió més institucional en l’article 19 de la Convenció sobre el drets 
de les persones amb discapacitat, on s’estableix el mandat universal següent: 

2
Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). 
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf 
3

 Organització de les Nacions Unides (2006). Convenció sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat. ONU (Nova York, 13 de desembre de 2006). Ratificat per L’Estat Espanyol, BOE Núm. 96 
(21 d’abril de 2008). 
http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/convenciodretsdiscapacitatslecturafacil.9 51.pdf 
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/convenciodretsdiscapacitatslecturafacil.9%2051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
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“ Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat: els estats part en aquesta Convenció 
reconeixen el dret en igualtat de condicions de totes les persones amb discapacitat a viure en la 
comunitat, amb opcions iguals a les de les altres, i adoptaran mesures efectives i pertinents per 
facilitar el ple gaudi d'aquest dret per part de les persones amb discapacitat i la seva plena inclusió i 
participació en la comunitat, i asseguraran especialment que: 

a) Les persones amb discapacitat tinguin l'oportunitat de triar el seu lloc de residència i on i amb qui
viure, en igualtat de condicions amb les altres, i no es vegin obligades a viure d'acord amb un sistema
de vida específic;

b) Les persones amb discapacitat tinguin accés a una varietat de serveis d'assistència domiciliària,
residencial i altres serveis de suport de la comunitat, inclosa l'assistència personal que sigui
necessària per facilitar la seva existència i la seva inclusió en la comunitat, i per evitar el seu aïllament
o separació de la comunitat;

c) Les instal·lacions i els serveis comunitaris per a la població en general estiguin a disposició, en
igualtat de condicions, de les persones amb discapacitat i tinguin en compte llurs necessitats.”

 Enfocament del suport per l’apoderament de les capacitats

Aquesta és una línia de pensament filosòfic contemporani que es fonamenta en un 
paradigma de valoració i reconeixement del suport al desenvolupament de les 
capacitats humanes, de cada individu, sense cap discriminació, com a fonament 
essencial de la plenitud de drets, en condicions efectives de llibertat i igualtat. Entre 
altres referents d’aquesta línia de pensament destaca Martha Nussbaum4 (Nova York, 
1947), professora d’Ètica i Dret a la Universitat de Chicago i una de les pensadores 
més influents en l’actualitat.  

Concretament, l’enfocament de l’apoderament de les capacitats, fa referència al suport 
individualitzat de les capacitats bàsiques que hauria d’ésser garantit per a cada 
persona, en virtut de la seva dignitat humana. La defensa del suport pel 
desenvolupament d’aquestes capacitats esdevé crucial en l’estructuració d’un ordre 
global que fomenti unes condicions de vida digna per totes les persones. Desglossem 
aquestes capacitats humanes bàsiques5: 

1) Vida: tota persona ha de poder viure una vida plena.
2) Salut corporal: tenir adequades condicions de salut, alimentació i habitatge.
3) Integritat corporal: gaudir de llibertat de moviments i seguretat.
4) Sentits, imaginació i pensament: rebre una educació que permeti desenvolupar aquestes

capacitats i un ambient de llibertat per manifestar gustos i creences.
5) Emocions: capacitat d'estimar, d'estar agraït en les diverses formes d'associació humana.
6) Raó pràctica: ser capaç de formular una concepció del bé i un pla de vida.
7) Afiliació: capacitat de viure amb altres, d'establir relacions socials, de ser respectat i no

discriminat.
8) Altres espècies: ser capaç de respectar els animals, les plantes i altres espècies del món

natural.
9) Joc: ser capaç de jugar i riure.
10) Control sobre el propi ambient: gaudir d'oportunitats de participació política, drets de

propietat i del treball.

4 
https://es.wikipedia.org/wiki/Martha_Nussbaum

5 
Nussbaum, M. (2007). “Las fronteras de la justicia: consideraciones sobre la exclusión”. Editorial Paidós. 
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D’acord amb aquest enfocament, estendre la justícia social cap a les persones amb 
discapacitat o amb dèficits de desenvolupament, demanda com a objectiu central 
promoure i donar suport al desenvolupament del seu màxim potencial. En aquest 
sentit, segons la pensadora abans ressenyada: “Totes les persones han de tenir la 
possibilitat de desenvolupar tot l'espectre de capacitats humanes, fins al nivell que 
permeti la seva condició, i gaudir de tanta llibertat i independència com sigui possible" 
(Nussbaum, 2007). 

La comprensió i definició del concepte "discapacitat" ha evolucionat molt en els darrers 
anys, no tant sols en les paraules que emprem per a enunciar aquesta realitat sinó, 
sobre tot, en el propi paradigma que emmarca la seva comprensió i en els models que 
procuren apropar-se a la complexa fenomenologia social que n'ocasiona la seva 
definició i realitat.  

En aquest sentit l'Organització Mundial de la Salud (OMS), en base a la Classificació 
Internacional de la Discapacitat i de la Salut (CIF) defineix la discapacitat com la 
"interacció entre les persones que pateixen alguna dèficit o limitació en l'activitat, amb 
determinats factors personals y ambientals"6. 

Una concepció "bio-psico-social" que dista molt de les anteriors concepcions 
estrictament medico-rehabilitadores. Així, s'ha evolucionat d'una visió de la persona 
amb discapacitat com algú amb un dèficit o mancança, a qui calia oferir serveis de 
rehabilitació i suport institucional, cap a una concepció que reconeix la persona de 
manera integral, en un marc de valoració de la diversitat humana. Una nova mirada 
que esta transformant, alhora, la manera d'entendre els canvis socials i els suports que 
han de permetre a cada persona fer realitat el seu projecte vital en una societat més 
inclusiva. 

Així, quan definim la discapacitat intel·lectual ho fem en relació a una realitat complexa 
que afecta el funcionament de persones concretes en un entorn social determinat. En 
aquest sentit, de manera coherent amb la definició general de la discapacitat, abans 
esmentada, podem dir que la "discapacitat intel·lectual es refereix a un estat particular 
de funcionament que comença en la infantesa, en el qual coexisteixen limitacions en la 
intel·ligència juntament amb limitacions en habilitats adaptatives" 7 . Un tipus de 
discapacitat que causarà restriccions o absències de capacitat per desenvolupar 
tasques quotidianes amb caràcter persistent, i  dificultats per fer efectiu el dret 
d’igualtat d’oportunitats com a conseqüència de la interrelació entre elles, com a 
individus, i els factors contextuals. 

Segons la classificació tipològica oficial adoptada per l’Institut d'Estadística de 
Catalunya 8 , la discapacitat es desagrega en tres grans grups: física, sensorial i 
psíquica. En el grup de l’anomenada discapacitat psíquica s'inclou la discapacitat 
intel·lectual. En aquestes persones focalitzem la població destinatària d'aquest 
diagnòstic. Concretament, la població a la que ens referim en aquest informe són joves 
i persones adultes en edat laboral compresa entre els 17 i 64 anys, que han estat 

6
Organització Mundial de la Salut (2016). Nota descriptiva sobre discapacitat i salut. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/
7 

Dincat - Plena Inclusió Catalunya. Què és la discapacitat intel·lectual? (En base a la definició de la 
AAMR -American Association on Mental Retardation- de 2002). 
http://www.dincat.cat/ca/qu%C3%A8-%C3%A9s-la-discapacitat-intel-lectual-_33963 
8 

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=847&m=m

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=847&m=m
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valorades, reconegudes, declarades i qualificades amb una discapacitat de tipus 
intel·lectual d’acord amb la normativa vigent9. 

Aquest tipus de discapacitat deriva de limitacions significatives en el funcionament 
intel·lectual, en la conducta adaptativa i en habilitats pràctiques. Es caracteritza per un 
funcionament intel·lectual inferior a la mitjana que coexisteix amb limitacions en dues o 
més de les següents àrees d’habilitats d’adaptació: comunicació, cura pròpia, vida a la 
llar, habilitats socials, ús de la comunitat, salut i seguretat, continguts escolars 
funcionals, oci i treball 10 . Aquesta categoria no inclou les persones amb una 
discapacitat derivada d’un trastorn mental, les quals malgrat tenen un altre tipus de 
problemàtica, conserven plenament les seves facultats intel·lectuals. 

En altres paraules, cal assenyalar que parlem de persones amb discapacitat 
intel·lectual, no de persones discapacitades o discapacitats. I com a persona té 
capacitats amb les quals està dotat biològicament per fer-se un espai a l'entorn en el 
que viu. 

4.2 Drets i marc normatiu general 

    La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat11 –aprovada per les Nacions Unides, i ratificada per l’Estat Espanyol, 
l’any 2006- fa un reconeixement de “la necessitat de promoure i protegir els drets 
humans de totes les persones amb discapacitat, incloses aquelles que necessiten 
un suport més intens, per tal de superar el profund desavantatge social que 
pateixen i aconseguir llur participació, en igualtat d'oportunitats, en els àmbits civil, 
polític, econòmic, social i cultural.” 

Aquesta norma, de rang superior a qualsevol altre en el camp que estem 
analitzant, fonamenta uns principis generals per a la definició i aplicació de 
qualsevol política, servei o actuació, recollits a l’article 3 (principis generals): 

1) El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les
pròpies decisions, i la independència de les persones;

2) La no discriminació;
3) La participació i la inclusió plenes i efectives en la societat;
4) El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la

diversitat i la condició humanes;
5) La igualtat d'oportunitats;

9 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 

calificación del grado de discapacidad. BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000. 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?dDocName=097360&C1=1001& 
10  

Dincat - Plena Inclusió Catalunya. Què és la discapacitat intel·lectual? (En base a la definició de la 
AAMR -American Association on Mental Retardation- de 2002). 
http://www.dincat.cat/ca/qu%C3%A8-%C3%A9s-la-discapacitat-intel-lectual-_33963 
American Association of Intellectual and Developmental Disabilities; Verdugo, M A (trad.) (2011), 
Discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo, Madrid.  
11

Organització de les Nacions Unides (2006). Convenció sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat. ONU (Nova York, 13 de desembre de 2006). Ratificat per L’Estat Espanyol, BOE Núm. 96 
(21 d’abril de 2008). 
http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/convenciodretsdiscapacitatslecturafacil.9 51.pdf 
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 

http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/convenciodretsdiscapacitatslecturafacil.9%2051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
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6) L'accessibilitat;
7) La igualtat entre l'home i la dona;
8) El respecte a l'evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i del seu dret

a preservar la seva identitat.

D’acord amb aquests principis, l’esmentada Convenció formula un conjunt de 
mandats als estats membres de les Nacions Unides, on s’assenyalen, entre 
altres i des de la perspectiva d’aquest informe, les actuacions relatives a la 
igualtat i no discriminació (article 5), l’accessibilitat (article 9), el dret a viure de 
forma independent i a ser inclòs en la comunitat (article 19), la mobilitat 
personal (article 20), l’educació (article 24), la salut (article 25), la habilitació i 
rehabilitació (article 26), el treball i l’ocupació (article 27), el nivell de vida i la 
protecció social (article 28), la participació en la vida política i pública (article 
29), la participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l’esplai i l’esport 
(article 30). 

    A nivell legislatiu, l’altra norma bàsica que fonamenta i emmarca aquest estudi, és 
la Llei 12/2007 de serveis socials12, aprovada pel Parlament de Catalunya l’11 
d’octubre de 2007. D’aquesta llei assenyalem el següent: 

Article 3. Finalitat dels serveis socials 
1.Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament
durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i
de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.
(...)

4.La finalitat dels serveis socials s’aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes
transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques
que estableixi la Cartera de serveis socials.

Article 7. Situacions amb necessitat d’atenció especial 
Són destinataris dels serveis socials, especialment, les persones que estiguin en alguna o 
algunes de les situacions següents: discapacitat física, psíquica o sensorial. 

Article 18. Els serveis socials especialitzats 
Els serveis socials especialitzats s’organitzen atenent la tipologia de les necessitats, per tal de 
donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la 
disposició de recursos determinats. 2. Els serveis socials especialitzats es presten per mitjà de 
centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i col•lectius que, en funció de llurs 
necessitats, requereixen una atenció específica. 3. Els serveis socials especialitzats s’organitzen 
en forma de xarxa sobre el territori atenent el principi de descentralització, les característiques 
dels nuclis de població i la incidència de les necessitats que atenen. 4. Els serveis socials 
especialitzats inclouen els equips tècnics de valoració, que tenen com a funció principal valorar i 
diagnosticar les situacions de necessitat social que no es poden abordar des d’un servei social 
bàsic, tenint en compte els corresponents informes de derivació dels serveis socials bàsics, i que 
determinen l’accés a altres prestacions del sistema. 

12 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre de 2007.   

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
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Article 24. La Cartera de serveis socials 
La Cartera de serveis socials és l’ instrument que determina el conjunt de prestacions de la Xarxa 
de Serveis Socials d’Atenció Pública. 2. La Cartera de serveis socials ha d’incloure totes les 
prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques del sistema públic de serveis socials. (...) 4. 
Les prestacions garantides són exigibles com a dret subjectiu d’acord amb el que estableix la 
Cartera de serveis socials, que ha d’incloure, almenys, la necessitat d’una valoració professional 
prèvia i d’una prova objectiva que n’acrediti la necessitat. 5. L’accés a les prestacions no 
garantides es fa d’acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials i d’acord amb els 
crèdits pressupostaris assignats i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència. 6. 
L’usuari o usuària pot haver de participar en el pagament del cost de les prestacions que 
comportin substitució de la llar, alimentació, vestit, neteja de la llar i allotjament, d’acord amb el 
que estableix el títol V i amb els criteris que fixen la Cartera de serveis socials i la normativa 
aplicable. 7. La Cartera de serveis socials ha d’incloure els estudis econòmics de costos i forma 
de finançament de les diferents prestacions. 

Article 33. Principis de l’organització territorial 
1) Els serveis socials s’organitzen territorialment d’acord amb els principis següents:

a) Descentralització.
b) Desconcentració.
c) Proximitat als ciutadans.
d) Eficàcia i eficiència en la satisfacció de les necessitats socials.
e) Equilibri i homogeneïtat territorial.
f) Accessibilitat a la informació i als serveis socials.
g) Coordinació i treball en xarxes.

2) El Pla estratègic de serveis socials aprovat pel Govern ha d’establir l’organització territorial
dels serveis socials.

    D’acord amb aquest marc legislatiu, el govern de la Generalitat va aprovar, 
mitjançant decret, la Cartera de Serveis Socials13; segons la qual s’estableixen 
els següents serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitat 
intel·lectual: 

1. Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a
persones amb discapacitat intel·lectual

2. Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb
discapacitat intel·lectual

3. Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual

3.1. Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb 
necessitat de suport intermitent 

13 
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. DOGC  

núm. 5738, publicat el  20 d’octubre de 2010. 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=557820&action=fitxa 
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3.2. Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

3.2.1 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport intermitent 

3.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport limitat 

3.2.3 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport limitat (trastorn de conducta) 

3.2.4 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport extens 

3.2.5 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta) 

3.2.6 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat 

3.3. Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

3.3.1 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens 

3.3.2 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta) 

3.3.3 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat 

3.3.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat (amb problemes de 
salut o de salut mental afegits) 

4. Serveis de centres de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat
intel·lectual

4.1. Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

4.2. Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

4.3. Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, amb auxiliar 

4.4. Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

5. Servei de temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual

6. Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual
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Essent considerats de caràcter garantit, en relació als perfils i condicions d’accés 
especifiques per a cadascun d’ells, els serveis següents: 

 Serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb
discapacitat intel·lectual en les diferents tipologies.

 Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o
permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.

 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de
conducta)

 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat

 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones
amb discapacitat intel·lectual en les diferents tipologies.

 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual.

    En base a aquesta regulació normativa, es realitza el Desplegament territorial 
del Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya14, com a document que ha 
de facilitar aquest desplegament en els 7 territoris de les actuals demarcacions del 
Govern de la Generalitat, tal com estableix el Decret 202/2009, de 22 de 
desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de 
Serveis Socials, a la Disposició Transitòria Quarta. Tot concretant-se, en relació a 
la demarcació de Barcelona, en un document específic 15   que, entre altres, 
estableix els objectius territorials següents: 

1) Consolidar les eines de planificació i avaluació en el territori.
2) Millorar la coordinació en el si dels serveis socials bàsics i, entre aquests i els altres agents

del territori.
3) Participar en la definició dels models de prestació de serveis socials especialitzats per

incorporar mecanismes de flexibilització territorial.
4) Impulsar el Tercer Sector Social del territori mitjançant eines de planificació i el suport

econòmic.

4.3 Marc normatiu relatiu als Serveis Ocupacionals per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

Els centres ocupacionals són equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció 
rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. 

14 
Generalitat de Catalunya. Desplegament territorial del Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya. 

Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010- 2013. 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-
de-catalunya/i-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/desplegament-territorial-del-pla-estrategic-
de-serveis-socials-de-catalunya/
15

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/pla_estrategic_serv
eis_socials/Pla_estrategic_serveis_socials_catalunya_NOU/I_PESSC/altres_documents/arxius/Desplega
ment_Barcelona.pdf 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/i-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/desplegament-territorial-del-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/i-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/desplegament-territorial-del-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/i-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/desplegament-territorial-del-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/
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L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima 
integració social a través de l'ocupació activa. 

Els serveis que s’ofereixen des dels centres ocupacionals són: 

 Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene personal, activitats grupals
de relació, descans, lleure, etc.).

 Programes individuals amb diversos nivells d'atenció en funció dels diferents
graus de discapacitat

Els serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat 
intel·lectual es classifiquen en: 

1. Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb
discapacitat intel·lectual:

a. Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones
amb discapacitat intel·lectual

b. Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones
amb discapacitat intel·lectual, amb auxiliar

2. Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb
discapacitat intel·lectual

Les especificacions i el marc normatiu relatiu a les prestacions de servei de teràpia 
ocupacional i servei ocupacional d’inserció, es recullen a les taules adjuntes: 

1) Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb
discapacitat intel·lectual

Garantia de la prestació Prestació garantida per a les persones en situació de 
dependència, en aplicació de la disposició addicional cinquena de 
la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Subjecta a 
crèdits pressupostaris disponibles per a la resta. 

Descripció Servei dirigit a facilitar als/a les seus/ves destinataris/es una 
atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, 
dins les possibilitats de cada usuari/ària, la seva màxima 
integració social i laboral. 

Objecte Aconseguir la potenciació i manteniment de les capacitats de les 
persones ateses amb relació a l'obtenció de la seva màxima 
integració social i laboral, si s'escau. 

Funcions Ajustament personal. Ocupació terapèutica. Les altres funcions 
establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei especialitzat. 

Situació de la població 
destinatària 

Dependència i/o risc social. 

Edat de la població 
destinatària 

De 18 a 65 anys. 

Forma de prestació En establiment diürn. 

Perfils professionals Director/a responsable (professional amb titulació universitària, 
preferentment en l'àmbit de les ciències socials i de la salut), 
monitor/a, terapeuta ocupacional o educador/a social, 
psicòleg/loga o pedagog/a, treballador/a social i personal 
especialitzat en la realització dels programes individuals de 
rehabilitació. 

javascript:veurePrestacio('1612')
javascript:veurePrestacio('1612')
javascript:veurePrestacio('1613')
javascript:veurePrestacio('1613')
javascript:veurePrestacio('1614')
javascript:veurePrestacio('1614')
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Ràtios de professionals Monitor/a especialitzat/ada, terapeuta ocupacional o educador/a 
social: 1 per cada 8 usuaris/es; psicòleg/loga o pedagog/a: 1 
jornada completa cada 40 usuaris/es (l'atenció d'un/a d'aquests/es 
professionals s'ha de mantenir també quan el centre no arribi a 
aquell nombre d'usuaris/es, si bé en jornada proporcional a les 
hores globals d'estada dels/de les usuaris/es, per sobre dels 40 
usuaris/es s'incrementarà proporcionalment també la presència 
dels tècnics/ques esmentats/des); treballador/a social: 1 per cada 
80 usuaris/es 

Estàndards de qualitat Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis 
socials per a aquesta prestació. 

Criteris d’accés – 
normativa reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) 
l'acreditació de la situació de necessitat, d'acord amb el que 
preveuen els articles 3, 8 i 9 del Decret 279/1987, de 27 d'agost, 
pel qual es regulen els centres ocupacionals per a discapacitats, i 
l'Annex 2 de l'Ordre de 28-7-1992; b) si és el cas, l'acreditació de 
la situació de dependència, per mitjà de la resolució emesa per 
l'òrgan de valoració corresponent, d'acord amb el Reial Decret 
504/2007, de 20 d'abril; c) el requisit d'edat establert en aquesta 
disposició; d) la residència en un municipi de Catalunya i, si és el 
cas, el requisit de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre; e) per a les persones estrangeres, els requisits 
establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i 
integració de les persones immigrades; f) si és el cas, l'abonament 
del preu públic, d'acord amb el Decret 394/1996, de 12 de 
desembre, i l'Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre; g) la resta 
de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

2) Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb
discapacitat intel·lectual

Garantia de la prestació 
Prestació garantida per a les persones en situació de 
dependència, en aplicació de la disposició addicional cinquena de 
la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Subjecta a 
crèdits pressupostaris disponibles per a la resta. 

Descripció 
Servei dirigit a facilitar als/a les seus/ves destinataris/es una 
atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, 
dins les possibilitats de cada usuari/a, la seva màxima integració 
laboral. 

Objecte Potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que la persona 
usuària d'aquest servei estigui en disposició d'integrar-se a 
l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveien 
també l'orientació cap al servei de teràpia ocupacional quan les 
necessitats d'atenció de la persona usuària ho requereixi. 

Funcions Ajustament personal i social. Activitats prelaborals. Les altres 
funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

Tipologia de la prestació 
Prestació de servei: servei especialitzat. 

Situació de la població 
destinatària 

Dependència i/o risc social. 

Edat de la població 

http://www10.gencat.cat/css/DECRET%20279_1987%20de%2027%20d'agost.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/23/pdfs/A02247-02286.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/23/pdfs/A02247-02286.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2294/96339060.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2294/96339060.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5017/07325107.htm
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destinatària De 18 a 65 anys. 

Forma de prestació 
En establiment diürn. 

Perfils professionals Psicòleg/loga, treballador/a social, monitor/a. 

Ràtios de professionals 
Psicòleg/loga: 1 a jornada completa per cada 100 usuaris/es. 
Quan el servei abasti més o menys usuaris/es caldrà ajustar 
proporcionalment la dedicació d'aquests tipus de professionals. 
Treballador/a social: 1 a jornada completa per cada 100 
usuaris/es. Quan el servei abasti més o menys usuaris/es caldrà 
ajustar proporcionalment la dedicació d'aquests tipus de 
professionals. Monitor/a: 1 a jornada completa, fins a 14 
usuaris/es. La dedicació d'aquest tipus de professional s'haurà 
d'incrementar proporcionalment per cada fracció corresponent a 
tres usuaris/es més. 

Estàndards de qualitat 
Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis 
socials per a aquesta prestació 

Criteris d’accés – 
normativa reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) 
l'acreditació de la situació de necessitat, d'acord amb el que 
preveuen els articles 2 i 4 i la disposició addicional 1ª del Decret 
336/1995, de 28 de desembre, pel qual es regula el Servei 
Ocupacional d'Inserció en els centres ocupacionals per a 
persones amb disminució; b) si és el cas, l'acreditació de la 
situació de dependència, per mitjà de la resolució emesa per 
l'òrgan de valoració corresponent, d'acord amb el Reial Decret 
504/2007, de 20 d'abril; c) el requisit d'edat establert en aquesta 
disposició; d) la residència en un municipi de Catalunya i, si és el 
cas, el requisit de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre; e) per a les persones estrangeres, els requisits 
establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i 
integració de les persones immigrades; f) si és el cas, l'abonament 
del preu públic, d'acord amb el Decret 394/1996, de 12 de 
desembre, i l'Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre; g) la resta 
de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

http://www10.gencat.cat/css/DECRET%20336_1995%20de%2028%20de%20desembre.pdf
http://www10.gencat.cat/css/DECRET%20336_1995%20de%2028%20de%20desembre.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/23/pdfs/A02247-02286.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/23/pdfs/A02247-02286.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2294/96339060.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2294/96339060.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5017/07325107.htm
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5. ANÀLISI DE VIABILITAT PER LA CREACIÓ I POSADA EN
MARXA D’UN CENTRE OCUPACIONAL A SANT ANDREU DE
LLAVANERES

De manera coherent amb el marc referencial descrit s’ha procedit a l’anàlisi de la 
viabilitat per la creació i la posada en marxa d’un centre ocupacional a Sant Andreu de 
Llavaneres, en base a les variables següents: 

A. Realitat i necessitats
actuals i futures de les

persones amb 
discapacitat intel·lectual 
que viuen a Llavaneres i 

al entorn proper 

B. Disponibilitat de
serveis a la comarca del 

Maresme 

C. Promoció i
col·laboració entre 

actors clau 

D. Dimensionament i
espais 

VARIABLES 

D’ANÀLISI 
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5.1 Realitat i necessitats actuals i futures de les persones amb 
discapacitat intel·lectual que viuen a Llavaneres i a l’entorn proper 

5.1.1 Entorn demogràfic comarcal i municipal 

 

La comarca del Maresme té una superfície de 398,5 km2 , el 5,2% de la superfície de 
la demarcació de Barcelona, i està integrada per 30 municipis que tenen una 
superfície mitjana de poc més de 13 km2 , la menor respecte a la resta de comarques 
barcelonines, més de deu quilòmetres quadrats menys que la mitjana d’entre tots els 
municipis de la demarcació. Mataró n’és la capital. 
 
El Maresme és, amb 
444.046 habitants, la 
quarta comarca més 
poblada de les dotze 
comarques de la 
demarcació, i aplega el 
8% de la població 
barcelonina. 
 Font: Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona 2018. Hermes 
Amb una densitat de 
població de 1.114 
hab./km2 , és la quarta més alta de la demarcació. La capital, Mataró, aplega el 28,4% 
(126.127) de la població comarcal. La població ha augmentat en vint-i-cinc municipis 
dels trenta de la comarca, entre els quals destaquen els creixements de Mataró, 
Tordera, Premià de Mar i el Masnou. 
 
 
 
El 17,3% de la població és menor 
de 16 anys (per sobre 
del 16,4% de la demarcació) i el 
17,8% té 65 anys o més, un 
percentatge inferior al 18,6% mitjà. 
La població en edat de treballar  
n’agrupa el 64,9%, el mateix pes 
que la mitjana d’entre les 
comarques barcelonines. 
 
L’índex d’envelliment continua 
per sobre dels cent punts 
(concretament 103 punts), tot i que 
se situa a més de deu punts per 
sota dels 113,5 de la demarcació. Respecte a la projecció de població, i segons 
l’escenari mitjà elaborat per l’Idescat, el Maresme és la tercera comarca que més 
població perdria el 2026, amb un decreixement del 2,9%. 
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Sant Andreu de Llavaneres és un municipi situat a la comarca del Maresme, a dos 
quilòmetres de la línia costanera, i drenat per la riera de Llavaneres o de Montalt. Té, 
però, un petit nucli poblacional i un port esportiu (Port Balís) arran de costa. El sector 
muntanyós és cobert de boscos de pins i alzines i el turó de Montalt (de 594 metres) 
és el punt més alt de 
tot el terme. 

El  municipi de Sant 
Andreu de 
Llavaneres té una 
superfície total de 
11,83 quilòmetres i té 
una població total de 
10.877 habitants 
(segons últim cens 
disponible 2018). 

D’aquests, un total de 5.370 habitants són homes, i un total de 5.507 habitants són 
dones, segons el padró municipal, del qual s’adjunta la tendència des de l’any 1998 a 
l’any 2018: 

Font: IDESCAT 

Tal com recull el gràfic de la pàgina següent, el major percentatge de població 
s’agrupa en la franja de persones en edat de treballar (64,89%) coincidint amb la 
tendència comarcal. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades municipals del programa Hermes (DIBA) 

 

Les persones usuàries potencials del servei ocupacional objecte d’aquest informe són 
persones en edat de treballar. 

 

5.1.2 Persones amb discapacitat reconeguda a nivell municipal i comarcal 

 
Les taules que s’adjunten a continuació s’han obtingut de la pàgina web de l’IDESCAT 
i totes són dades per l’any 2017. 
 
Al Maresme hi ha un total de 24.085 persones amb algun grau de discapacitat 
reconegut.  

 

    Atenent al grau de discapacitat, aquestes persones es classifiquen per grau i 
municipi de la manera següent: 

 

  

Grau de 
discapacitat 

entre 33 i 
64% 

Grau de 
discapacitat 

entre 65 i 
74% 

Grau de 
discapacitat 
entre75% i 

més 

Total 

Alella 254 89 162 505 

Arenys de Mar 509 206 136 851 

Arenys de Munt 286 113 79 478 

Argentona 370 146 85 601 
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Grau de 
discapacitat 

entre 33 i 
64% 

Grau de 
discapacitat 

entre 65 i 
74% 

Grau de 
discapacitat 
entre75% i 

més 

Total 

Cabrera de Mar 94 44 32 170 

Cabrils 156 53 36 245 

Caldes d'Estrac 89 27 15 131 

Calella 598 232 157 987 

Canet de Mar 432 164 151 747 

Dosrius 172 53 23 248 

Malgrat de Mar 630 243 122 995 

Masnou, el 825 305 182 1312 

Mataró 4922 1806 1021 7749 

Montgat 421 140 88 649 

Òrrius 18 .. .. 28 

Palafolls 280 103 57 440 

Pineda de Mar 1017 373 202 1592 

Premià de Dalt 313 104 67 484 

Premià de Mar 977 374 217 1568 

Sant Andreu de Llavaneres 310 119 72 501 

Sant Cebrià de Vallalta 127 14 12 153 

Sant Iscle de Vallalta 50 .. .. 69 

Sant Pol de Mar 126 42 32 200 

Sant Vicenç de Montalt 116 55 41 212 

Santa Susanna 94 27 14 135 

Teià 187 68 41 296 

Tiana 247 77 58 382 

Tordera 630 193 122 945 

Vilassar de Dalt 284 117 94 495 

Vilassar de Mar 557 217 143 917 

Maresme 15.091,00 5.523,00 3.471,00 24.085,00 

 

 Hi ha un total de 501 persones amb grau de discapacitat reconegut al 
municipi de Sant Andreu de Llavaneres, que representa el 2,08% del total 
de persones amb grau de discapacitat reconegut de la comarca del 
Maresme. 

 Als municipis veïns, les xifres són les següents: 

 Caldes d’Estrac representa el 0.54% comarcal, amb un total de 131 
persones amb grau de discapacitat reconegut. 

 Sant Vicenç de Montalt representa el 0.88% comarcal, amb un total 
de 212 persones amb grau de discapacitat reconegut. 
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    Atenent a la tipologia de discapacitat, la classificació és la següent: 

 

  
Motòrics 

Físics no 
motòrics 

Visuals Auditius Psíquics 
Malalts 
mentals 

No 
consta 

Total 

Alella 152 104 23 27 107 81 11 505 

Arenys de Mar 276 213 56 66 77 145 18 851 

Arenys de Munt 149 114 23 32 65 84 11 478 

Argentona 168 150 36 45 75 108 19 601 

Cabrera de Mar 64 57 .. 8 12 22 .. 170 

Cabrils 74 65 8 23 25 39 11 245 

Caldes d'Estrac 37 34 .. 10 14 26 .. 131 

Calella 295 211 59 73 117 201 31 987 

Canet de Mar 231 162 54 46 93 145 16 747 

Dosrius 86 61 7 19 24 42 9 248 

Malgrat de Mar 288 227 57 75 105 207 36 995 

Masnou, el 423 323 93 84 110 228 51 1312 

Mataró 2212 1726 493 522 985 1516 295 7749 

Montgat 247 154 34 33 50 111 20 649 

Òrrius 7 9 .. .. .. 6 .. 28 

Palafolls 144 91 22 38 64 65 16 440 

Pineda de Mar 470 373 105 103 186 300 55 1592 

Premià de Dalt 159 120 29 32 59 70 15 484 

Premià de Mar 476 374 103 80 161 320 54 1568 

Sant Andreu de Llavaneres 153 132 21 25 72 83 15 501 

Sant Cebrià de Vallalta 38 41 9 11 14 27 13 153 

Sant Iscle de Vallalta 26 16 6 .. .. 12 .. 69 
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Motòrics 

Físics no 
motòrics 

Visuals Auditius Psíquics 
Malalts 
mentals 

No 
consta 

Total 

Sant Pol de Mar 65 42 .. 16 26 37 .. 200 

Sant Vicenç de Montalt 64 71 21 .. 23 22 .. 212 

Santa Susanna 47 27 10 8 14 22 7 135 

Teià 96 75 17 13 34 55 6 296 

Tiana 143 96 22 25 28 56 12 382 

Tordera 278 209 50 72 116 182 38 945 

Vilassar de Dalt 146 108 25 25 83 92 16 495 

Vilassar de Mar 296 230 69 54 98 156 14 917 

Maresme 7.310,00 5.615,00 1.478,00 1.578,00 2.846,00 4.460,00 798,00 24.085,00 

 

    Atenent a l’edat, les persones amb algun grau de discapacitat reconegut s’agrupen segons es detalla a la taula adjunta: 

 

  
Fins a 4 anys 

Entre 5 i 15 
anys 

Entre 16 i 
44 anys 

Entre 45 i 
64 anys 

Entre 65 i 
74 anys 

75 anys i 
més 

Total 

Alella 0 15 94 178 102 116 505 

Arenys de Mar .. .. 135 258 188 232 851 

Arenys de Munt .. .. 82 167 102 103 478 

Argentona .. .. 105 192 131 137 601 

Cabrera de Mar 0 6 19 54 37 54 170 

Cabrils .. .. 41 77 42 64 245 

Caldes d'Estrac .. .. 25 45 21 32 131 

Calella .. .. 171 355 206 197 987 

Canet de Mar .. .. 126 239 173 172 747 
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Fins a 4 anys 

Entre 5 i 15 
anys 

Entre 16 i 
44 anys 

Entre 45 i 
64 anys 

Entre 65 i 
74 anys 

75 anys i 
més 

Total 

Dosrius 0 14 38 98 59 39 248 

Malgrat de Mar .. .. 204 358 200 187 995 

Masnou, el .. .. 204 427 278 363 1312 

Mataró 25 391 1526 2824 1553 1430 7749 

Montgat .. .. 101 247 144 135 649 

Òrrius 0 .. 6 11 .. 6 28 

Palafolls .. .. 103 171 63 73 440 

Pineda de Mar 5 66 318 597 333 273 1592 

Premià de Dalt 0 23 93 149 117 102 484 

Premià de Mar 10 78 287 522 331 340 1568 

Sant Andreu de Llavaneres .. .. 89 153 108 127 501 

Sant Cebrià de Vallalta 0 11 32 63 22 25 153 

Sant Iscle de Vallalta .. .. 12 17 .. 18 69 

Sant Pol de Mar .. .. 28 72 39 51 200 

Sant Vicenç de Montalt .. .. 28 58 46 66 212 

Santa Susanna .. .. 29 48 28 26 135 

Teià 0 22 55 80 51 88 296 

Tiana 0 16 50 135 92 89 382 

Tordera .. .. 173 378 182 164 945 

Vilassar de Dalt 0 24 77 187 104 103 495 

Vilassar de Mar .. .. 148 269 190 264 917 

Maresme 70,00 1.147,00 4.399,00 8.429,00 4.964,00 5.076,00 24.085,00 
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5.1.3 Necessitats actuals i futures de les persones amb discapacitat intel·lectual 

 

D’acord a les dades anteriors i, en base a la informació obtinguda a través de les 
dinàmiques participatives, es constata el següent: 

 

1) Són perfil potencial de servei de centre de dia ocupacional – article 3 del Decret 
279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a 
disminuïts – els següents: “persones disminuïdes, que estan en edat laboral i han 
acabat el corresponent període de formació, el grau de disminució de les quals és 
igual o superior al 65%, segons valoració feta per l’Equip de Valoració i Orientació 
(EVO) de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials”.  

 

2) Actualment hi ha identificades al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, un total 
d’11 persones amb discapacitat intel·lectual usuàries de serveis de centre de dia 
ocupacionals. 

 

3) També hi ha 24 persones amb discapacitat reconeguda al servei de residència de 
la Casa Familiar de Sant Francesc d’Assís, ubicada al municipi de Sant Andreu de 
Llavaneres. 

 

4) D’aquestes onze persones usuàries de serveis de centre de dia ocupacional, un 
total de 9 persones desenvolupen la seva activitat ocupacional a la Fundació 
Maresme. Les altres 2 persones són usuàries del servei de teràpia ocupacional 
Horitzó, pertanyent a la Fundació Marpí, al municipi de Pineda de Mar. 

 

5) Així també, són usuàries de serveis de centre de dia ocupacionals de la Fundació 
Maresme: 

i. Un total de 2 persones del municipi veí de Caldes d’Estrac. 

ii. Un total de 3 persones del municipi veí de Sant Vicenç de Montalt. 

 

6) Així doncs, un total de 14 persones amb discapacitat intel·lectual residents a un 
dels municipis de les 3 vil·les (Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d’Estrac i Sant 
Vicenç de Montalt) porten a terme la seva activitat ocupacional fora del seu 
municipi de residència, amb els conseqüents desplaçaments diaris. 

 

7) Així també, es coneix el nombre de persones que sortiran de l’Escola de les Aigües 
amb certificat de centre de dia ocupacional en els propers anys:  
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Situació / Anys 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
Amb certificat de centre de dia 
ocupacional 

3 12 0 0 0 15 

Sense valoració final realitzada 
(sense certificat definitiu) però 
amb alta probabilitat de perfil de 
centre de dia ocupacional 

0 4 24 15 17 60 

Total  3 16 24 15 17 75 

 

Si bé és cert, que les dades relatives als anys 2021 a 2023 són encara 
provisionals, la realitat és que la majoria de persones que finalitzen l’escolarització 
a l’Escola de les Aigües són en la seva majoria usuaris potencials de servei de 
centre de dia ocupacional.  

 

8) Segons les dades anteriors, en els propers anys s’incrementarà notòriament la 
demanda del servei de centre de dia ocupacional a la comarca del Maresme, 
podent arribar a una demanda total agregada de fins a 75 persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

 

5.2 Disponibilitat de serveis a la comarca del Maresme 

 
 Segons dades consultades a l’ IDESCAT, a la comarca del Maresme  hi ha  un 

total de 12 serveis de centre de dia ocupacional: 
 

Servei de centre de dia ocupacional 
Tipologia i nom Capacitat 

registral 
Ocupació 

real 
Fundació 

titular 
Municipi 

1. STO Jaume Isern 113 105 Fundació 
Maresme 

Mataró 
2. STO Les Sureres 30 30 Mataró 
3. STO Pere Parera 88 84 Argentona 
4. STO Can Targa 30 30 El Masnou 
5. SOI Jaume Isern 60 60 Mataró 
6. STO el Rusc 35 12 Associació 

Rusc i Avet 
Tordera 

7. STO Horitzó 30 28 Fundació 
Marpí 

Pineda de 
Mar 8. SOI Horitzó 20 20 

9. STO Adolf Goday 40 23 Fundació 
Catalònia 

Vilassar de 
Dalt 10. SOI Adolf Goday 16 16 

11. SOI Aspronis 70 61 Aspronis Malgrat de 
Mar 

12. STO Aspronis 110 93 Aspronis Malgrat de 
Mar 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT, la informació obtinguda de les dinàmiques de 
participació i el treball de gabinet de consultoria. 
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 D’aquests 12 serveis de centre de dia ocupacional: 

    Un total de 8 són servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per 
a persones amb discapacitat intel·lectual. 

    Un total de 4 són servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
 

 Els 12 serveis de centre de dia ocupacional tenen un capacitat màxima agregada 
de servei de  642 places per a persones amb discapacitat intel·lectual.  
 

 La ocupació real agregada a la data d’elaboració d’aquest informe és de 562 
persones. 
 

 D’altra banda, cal deixar constància del següent: 
 

    Si bé la disponibilitat màxima de places de serveis de centre de dia 
ocupacional a nivell comarcal és de 642 places per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, s’ha de considerar una millora en el mapa de la 
comarca que les persones usuàries del servei del municipi de Sant Andreu 
de Llavaneres i veïns – Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac – no els 
calgui traslladar-se per a realitzar l’activitat ocupacional als municipis que 
poblacions geogràficament més allunyades, com són Malgrat de Mar, El 
Masnou, Pineda de Mar o Tordera. 
 

    De la ocupació total de places a la data d’elaboració d’aquest informe -  562 
persones -  un total de 312 persones són usuàries dels serveis de 
centre de dia ocupacional de la Fundació Maresme, que representa el 
55% de la ocupació de la comarca. 
 

    La Fundació  Maresme dóna la següent cobertura de places per municipi: 
 

Municipi Persones usuàries 
Alella 4 

Arenys de Mar 7 

Arenys de Munt 10 

Argentona 15 

Cabrera  1 

Cabrils 4 

Caldes d’Estrac 2 

Calella 3 

Canet de Mar 21 

Dosrius 3 

El Masnou 22 

Mataró 152 

Montgat 1 

Orrius 1 

Premià de Mar 22 

Sant Andreu de Llavaneres 9 

Sant Cebrià de Vallalta 1 

Sant Pol de Mar 2 

Sant Vicenç de Montalt 3 

Teià 2 

Tiana 2 

Vilassar de Dalt 3 

Vilassar de Mar 13 

javascript:veurePrestacio('1614')
javascript:veurePrestacio('1614')
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5.3 Promoció i col·laboració entre agents clau 

La dimensió col·laborativa dels agents clau és una de les altres variables d’anàlisi 
per la creació i posada en marxa del servei de centre de dia ocupacional al municipi de 
Sant Andreu de Llavaneres. 

En aquest sentit, s’identifica els agents clau següents: 

 

 A. Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres amb 
el suport dels municipis de Sant Vicenç de 
Montalt i Caldes d’Estrac 

 

 

 

 

 

B. Entitat gestora experta 

 C. Generalitat de Catalunya 

 

A. Lideratge municipal 

Per la posada en marxa del servei de centre de dia ocupacional al municipi de Sant 
Andreu de Llavaneres és clau que hi hagi un lideratge polític que actuï de promotor 
del projecte.  

Donat l’impacta del projecte en les persones dels municipis veïns, es recomana 
que el lideratge polític sigui assumit per l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres en un marc de col·laboració amb els ajuntaments dels pobles veïns de 
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac. 

Aquest fet dóna major legitimitat i força al procés de posada en marxa del servei de 
centre de dia ocupacional i promou el treball conjunt supramunicipal al servei de la 
qualitat de vida i la participació en la comunitat de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

 

B. Entitat gestora experta 

Així també, és condició de viabilitat l’existència d’una entitat gestora experta que 
pugui assumir la gestió del  potencial servei de centre de dia ocupacional i que 
acompanyi des de l’inici tot el procés de posada en marxa i creació del servei. 

La gestió per part d’una entitat experta és essencial pel nivell d’expertesa i 
solvència que aporti en diferents àmbits, entre els quals esmentem els següents: 

    Coneixement en el procés d’obtenció del grau d’acreditació, segons es 
recull a l’article 1 de l’ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del 
Decret 279/1987, de 27 d’agost: “el grau d’acreditació s’obté mitjançant el 
procediment pel qual determinats centres ocupacionals per a persones amb 
disminució inscrits al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
reben de la Direcció General d’Afers Socials el reconeixement que 
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compleixen uns nivells de qualitat, capacitat i ubicació geogràfica que els fa 
idonis per poder incorporar-se a la Xarxa d’Utilització Pública de centres 
ocupacionals per a persones amb disminució, gestionada per l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).  

    Capacitat de donar compliment dels requisits funcionals i materials 
necessaris per obtenir el grau d’acreditació, entre els quals destaquem el 
de “tenir garantida la connexió amb centres especials de treball de la seva 
zona, d’acord amb l’ICASS”, al tractar-se d’un requisit de fàcil compliment 
per part d’una entitat experta. 

    El coneixement en el procés de concertació i adjudicació  de places entre 
l’ICASS i l’entitat gestora. 

    La solvència econòmica global de l’entitat, que garanteix una major qualitat 
en la prestació del servei. 

 

C. Generalitat de Catalunya 

Com ja s’ha exposat, el grau d’acreditació com a centre ocupacional de la Xarxa 
d’Utilització Pública, s’obté per resolució de la Direcció General d’Afers Socials. 

 

D’altra banda, és l’CASS qui té competència en l’assignació de places 
concertades, que seran ocupades únicament per les persones que hagin estat 
valorades i declarades per l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) com a usuaris 
potencials de centres ocupacionals. 

Per tant, la viabilitat del centre ocupacional objecte d’aquest estudi, està 
condicionat al reconeixement i assignació de places per part de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

5.4 Dimensionament i espais 

 A l’annex 1 de l’ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 
279/1987, de 27 d’agost, es recullen els requisits funcionals i materials necessaris 
per poder obtenir el grau d’acreditació. Es recullen a continuació els requisits 
referits al dimensionament i places mínimes del potencial servei de centre 
ocupacional, donat que condicionen la elecció de l’espai on ubicar-lo: 

 

    Disposar d’un col·lectiu de 16 usuaris, com a mínim. Aquest mínim sols es 
pot rebaixar en les comarques de població inferior a 35.000 habitants amb 
un informe previ de l’ICASS. 

    Disposar d’una superfície útil en l’àrea de teràpia ocupacional de 4 a 6 
metres quadrats per persona atesa. 

    Complir les normes sobre l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques aplicables als edificis d’ús públic. 
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 D’acord a l’anterior, cal preveure una dotació espaial mínima de 64 a 96 metres 
quadrats (corresponent a 16 places), amb el desplegament progressiu següent: 

 

Places Metres quadrats  

Mínims (4 metres 
quadrats x persona atesa) 

Màxims (6 metres quadrats x 
persona atesa) 

16 places 
64 96 

20 places 
80 120 

30 places 
120 180 

40 places 
160 240 

 

 Aquesta previsió de dimensionament està feta en base a la normativa legal per la 
obtenció d’acreditació de grau per part de la Generalitat de Catalunya. Això no 
obstant, les dimensions finals han de tenir en compte, d’una banda, els requisits 
anteriors, però també aquells que tècnicament es considerin necessaris per 
garantir la qualitat de vida de les persones que s’hi atenguin en el marc referencial 
que s’ha exposat anteriorment. 

 

 En relació als espais disponibles per la posada en marxa del servei de centre de 
dia ocupacional es considera el següent: 

 

 Al municipi de Sant Andreu de Llavaneres es disposa de diferents solars 
urbanitzables on es podria construir el potencial servei de centre de dia 
ocupacional. Des de l’equip tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, s’informa, entre d’altres, dels següents: 

 

 Solar situat al costat del Casal de la Gent Gran: es tracta d’un solar 
de mida mitjana pel dimensionament estimat però amb un 
enclavament estratègic per promoure la participació activa en la 
comunitat. 

 Solar on actualment està emplaçat el CAU: aquest solar és òptim en 
quant a dimensionament i proximitat al centre urbà. 

 Solar situat sota Rocaferrera: tot i que es tracta d’un solar amb 
bones mides, està més deslocalitzat respecte altres recursos 
comunitaris. 

 

 A l’actualitat no es disposa de cap equipament de titularitat pública que es 
pugui habilitar/condicionar per posar en marxa el servei de centre de dia 
ocupacional. 
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 Això no obstant, si existeix un edifici històric de titularitat privada que podria 
rehabilitar-se per posar en marxa el servei de centre de dia ocupacional, 
prèvia negociació de la titularitat i les condicions de cessió de l’equipament. 

 

 En qualsevol dels casos esmentats, la posada en marxa del servei de centre de dia 
ocupacional no és immediata i pressuposa acords i negociacions amb altres 
agents del territori. 
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6. CONCLUSIONS I PROPOSTES 

 

En base a l’anàlisi realitzada es considera que, el disseny i posada en marxa d’un 
servei de centre de dia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual 
al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, compleix les condicions de necessitat 
i viabilitat.  

Així també, en el procés de recerca portat a terme s’han identificat altres potencials 
activitats, serveis i suports per a les persones amb discapacitat intel·lectual que 
es recomana activar per avançar cap a un model de promoció de la qualitat de vida i la 
participació en la comunitat. 

La posada en marxa del servei de centre de dia ocupacional i les activitats, serveis i 
suports per a les persones amb discapacitat intel·lectual es considera que s’hauria de 
dur a terme coherentment al model referencial exposat, que situa les persones amb 
discapacitat al centre i promou la qualitat de vida de les persones i la participació en la 
comunitat 

A continuació exposem: 1) les conclusions i propostes en relació a la viabilitat per la 
posada en marxa del servei de centre de dia ocupacional, 2) les consideracions i 
recomanacions respecte a les activitats, serveis i suports per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual identificades i, 3) una proposta de full de ruta per la posada en 
marxa del servei de centre de dia ocupacional per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

 

6.1 Conclusions i propostes en relació a la viabilitat per la posada en 
marxa d’un centre ocupacional al municipi de Sant Andreu de Llavaneres 

Exposem les conclusions i propostes següents en relació a la viabilitat per la posada 
en marxa d’un centre de dia ocupacional al municipi de Sant Andreu de Llavaneres: 

 

 

 

    Actualment hi ha identificades 11 persones del municipi de 
Sant Andreu de Llavaneres, 2 persones del municipi de 
Caldes d’Estrac i 3 persones del municipi de Sant Vicenç de 
Montalt com a potencials usuaris del servei de centre de dia 
ocupacional. 

    Existeix una necessitat futura de les persones amb 
discapacitat intel·lectual a la que caldrà donar resposta en el 
mitjà termini (2 a 4 anys): 

o En els propers anys la demanda de places de centre 
de dia ocupacional creixerà notòriament per damunt 
de la oferta de places existent actualment. 

o Segons dades disponibles, s’estima que aquesta 
demanda agregada pugui ser de fins a 75 persones 
amb discapacitat intel·lectual provinents de l’Escola 
de les Aigües que necessitaran recursos i serveis a la 
comarca del Maresme.  
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o Però aquesta demanda serà molt superior si 
incorporem les persones que sortiran de l’escola 
ordinària. 

    La majoria d’aquestes persones desenvolupen la seva 
activitat ocupacional al municipi de Mataró, amb els 
conseqüents costos econòmics i socials associats. 

 

 

 

 

    A la comarca del Maresme, hi ha 12 serveis de centre de dia 
ocupacional, amb una capacitat registral màxima de 642 
places i una ocupació actual real de 562 places. 

    Malgrat a data d’avui existeix una oferta extraordinària de 80 
places, no existeix disponibilitat de recursos de proximitat i 
tampoc es preveu que les places comarcals actuals siguin 
suficients en 4 o 5 anys. 

    La oferta actual de serveis de centre de dia ocupacional a la 
comarca del Maresme és insuficient per atendre la demanda 
futura de places en els propers anys. I encara ho és més a 
l’entorn de la capital del Maresme, la ciutat de Mataró i, per 
extensió, els seus municipis veïns, entre els quals es troba 
Sant Andreu de Llavaneres. 

 

 

 

    Es donen unes condicions de col·laboració favorables per la 
posada en marxa d’aquest equipament per les persones i el 
municipi. 

    Així també es coneix la disponibilitat d’entitats expertes en el 
territori amb interès d’assumir la gestió del potencial centre 
ocupacional. Es tracta d’entitats coherents amb el marc 
referencial que es defensa en aquest projecte i que situen a 
la persona en el centre de totes les actuacions. 

    S’observa doncs, un bon potencial de col·laboració per la 
posada en marxa de projectes d’aquesta magnitud. 

 

 

 

    Es disposa de diferents solars municipals edificables on 
construir el potencial servei de centre de dia ocupacional. 

    Així també es contempla la possibilitat d’habilitar/condicionar 
el servei de centre de dia ocupacional  en un equipament ja 
existent, prèvia negociació de les condicions de titularitat i 
cessió. 
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Atenent a l’anterior: 

 

- Es donen les condicions que justifiquen la necessitat i la viabilitat de posar 
en marxa un servei de centre de dia ocupacional al municipi de Sant Andreu 
de Llavaneres. 

- Es recomana iniciar aquesta actuació en un marc de col·laboració amb una 
entitat gestora experta del territori que acompanyi a l’Ajuntament de 
Llavaneres en la posada en marxa i gestió futura del servei de centre de dia 
ocupacional. 

- Es considera que la posada en marxa d’aquest servei reforçarà la cohesió 
social del municipi de Sant Andreu de Llavaneres i el seu entorn proper i, 
aportarà visibilitat i reconeixement al col·lectiu de persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

- En relació al propi servei de centre de dia ocupacional, recomanem: 

a. Ubicar-lo en un solar o equipament situat al nucli urbà, de manera 
que es promogui la participació real de les persones en el seu 
entorn comunitari i es promogui l’autonomia i la qualitat de vida de 
les persones i les seves famílies. 

b. Cercar vies de cofinançament de la inversió inicial en el marc de 
col·laboració esmentat. 

c. Dotar l’equipament amb una capacitat mínima de 20 places i una 
capacitat màxima de 40 places. 

d. Amb una dimensió aproximada d’entre 80 i 240 metres quadrats, 
per donar una qualitat de servei òptima i poder incorporar serveis 
complementaris als propis de centre ocupacional. 

- En el marc col·laboratiu descrit es preveu que sigui factible el disseny i 
posada en marxa d’un futur servei de centre de dia ocupacional al municipi 
de Sant Andreu de Llavaneres amb les característiques següents: 

 

a. Innovador i de qualitat.  

b. Coherent al model referencial exposat en aquest estudi. 

c. Amb potencial per disposar en el mateix espai d’un centre per a la 
promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal, on 
s’assessori a les persones en situació de dependència i les seves 
famílies, professionals i entitats de manera oberta i gratuïta. 

d. Facilitador de un major reconeixement de la discapacitat en el seu 
entorn comunitari per avançar així a la construcció de societats 
més lliures i compromeses amb la diversitat. 
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6.2 Consideracions i recomanacions respecte altres activitats, serveis i 
suports per a les persones amb discapacitat intel·lectual 

Com ja s’ha comentat, en el procés de recerca portat a terme, s’ha identificat altres 
potencials d’activitats, serveis i suports per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual que es recomana activar per avançar cap a un model de promoció de la 
qualitat de vida i la participació en la comunitat: 

 

1. Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual (servei garantit): 
 

Definició: 
Les llars residència són equipaments d’acolliment residencial, de caràcter 
temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat 
intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten d’un servei substitutori de la 
llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la pròpia llar. 

 
En el procés de realització d’aquest estudi s’ha identificat la possibilitat de disposar 
en un mateix equipament d’un servei de centre de dia ocupacional i una llar 
residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual, en 
condicions de màxima inclusió en el propi entorn comunitari. Aquesta alternativa 
s’hauria d’analitzar en el marc de col·laboració entre els agents clau abans 
esmentat. 
 

2. Programa de suport a l’autonomia a la llar (no garantit): 
 

Definició: 
El Programa de suport a l'autonomia de la pròpia llar s'adreça a persones amb 
discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental 
que volen viure soles, en parella o amb altres persones quan aquestes siguin 
beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de 
dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual 
o superior al 65 %, i que necessitin suport personal per al desenvolupament 
d’una vida autònoma, un màxim de quatre, i que requereixen un determinat 
suport per poder gestionar-se i ser més autònomes. 

Es recomana portar a terme una prospecció detallada de quines persones podrien 
ser potencials usuaris d’aquest servei i activar-ne, en el seu cas, un Programa de 
Suport a l’autonomia a la pròpia llar. 

 

3. Servei de temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual (no 
garantit): 
 

Definició: 
Aquest recurs assistencial consisteix en l’organització d’activitats de temps lliure 
per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu de fomentar-ne la 
integració social. 
El servei de temps lliure el promouen entitats jurídiques dedicades a la millora 
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
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Al municipi de Sant Andreu de Llavaneres es compta amb un servei de Casal per a 
persones amb discapacitat intel·lectual finançat per l’Ajuntament. Es recomana la 
possibilitat d’explorar el desenvolupament d’altres serveis de foment de l’oci 
inclusiu en el marc de col·laboració esmentat. 

 

4. Programa de promoció de l’autonomia, la participació i l’accessibilitat 
universal dels recursos i serveis de la comunitat 
 

Coherentment al marc referencial descrit, es recomana impulsar en el marc de 
desenvolupament projecte de centre ocupacional, el disseny d’un Programa de 
promoció de l’autonomia, la participació i l’accessibilitat universal dels recursos i 
serveis de la comunitat, en el marc de col·laboració esmentat. 

 

Per l’activació d’aquestes activitats, serveis i suports recomanem el següent: 

- Que la seva activació es porti a terme de manera conjunta amb l’entitat sòcia 
experta amb la que s’estableixi un acord de col·laboració per la posada en 
marxa del servei de centre de dia ocupacional.  

- Que es capaciti tècnicament a l’equip tècnic de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres en els activitats, serveis i suports esmentats. 

- Que s’analitzin bones pràctiques ja existents en altres territoris de Catalunya 
en la promoció de models de vida independent i de participació en la 
comunitat.  

 

6.3 Full de ruta per la posada en marxa del centre ocupacional 

 

1. Establir un marc de col.laboració entre tots els 
actors implicats al projecte 

2. Identificar l'espai 

3. Elaborar el pla d'inversions per 
l'acondicionament del futur equipament 

4. Dissenyar el Pla Funcional en el marc referencial 
esmentat 

5. Posar en marxa l'equipament 
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1. ANNEXOS 

7.1  Glossari 

Concepte Definició 

- Autonomia personal 
i Vida Independent 

L’autonomia personal és la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per 
pròpia iniciativa, decisions personals sobre com viure d'acord amb les 
normes i preferències pròpies així com de desenvolupar les activitats 
bàsiques la vida diària. 

 
Així mateix, podem definir la Vida independent com la situació en la qual la 
persona exerceix el poder de decisió sobre la seva pròpia existència i 
participa activament en la vida de la seva comunitat, conforme al dret al 
lliure desenvolupament de la personalitat. 

 
Les persones tenen dret a gaudir d'autonomia, de poder triar i decidir amb 
les seves capacitats desenvolupades al màxim i de beneficiar-se de l'ajuda 
necessària, en cada cas, per a compensar aquells dèficits o limitacions en 
el seu funcionament. Aquest procés d'autonomia es relaciona amb els 
següents conceptes: vida autònoma, elecció i autodeterminació, 
participació i responsabilitat i solidaritat.  

 
- Vida Autònoma Tots els serveis i recursos destinats a les persones han d'estar orientats a 

aquest objectiu final. No es tracta de viure només, sinó de tenir possibilitats 
de poder triar, tenir una ocupació, relacionar-se amb amics o amb la 
parella. Això significa que aquestes persones han de disposar dels suports 
i els entorns per tal d'integrar-se en la societat i valdre’s per sí mateixes en 
diferents situacions.  

 

- Elecció i 
Autodeterminació 

L'autodeterminació es basa en el dret a viure com un vulgui, sense que la 
seva discapacitat sigui motiu d'exclusió.  

 

- Participació i 
responsabilitat 

Les persones, sigui quina sigui la seva condició i funcionament vital, han 
de poder prendre part en les decisions que afectin a la seva vida, del seu 
entorn i del conjunt de la societat. 

 

- Solidaritat Una societat que valora i reconeix l'autonomia dels individus que la 
composen, mostra solidaritat i atenció per a les persones que són diferents 
i els ofereix tot el suport al seu abast pel seu ple desenvolupament i 
participació. 

 

- Accessibilitat 
Universal 

És la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i 
serveis, així com els objectes o instruments, eines i dispositius, per a ser 
comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en 
condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural 
possible. Pressuposa l'estratègia de «disseny universal» i s'entén sense 
perjudici dels ajustaments raonables que hagin d'adoptar-se. 

 

- Disseny universal És el disseny de productes, entorns, programes i serveis que puguin 
utilitzar totes les persones, en la major mesura possible, sense necessitat 
d'adaptació ni disseny especialitzat. Tanmateix el "disseny universal" no 
exclou les ajudes tècniques o productes de suport per a persones amb 
discapacitat, quan aquestes els permetin millorar la seva autonomia i 
qualitat de vida. 

 

- Igualtat 
d’oportunitats 

La Igualtat d’oportunitats es defineix com l’absència de discriminació, 
directa o indirecta, que tingui la seva causa en una discapacitat, així com 
l'adopció de mesures d'acció positiva orientades a evitar o compensar els 
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desavantatges d'una persona amb discapacitat per a participar plenament 
en la vida política, econòmica, cultural i social.  

 

- Necessitats socials Són necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal i el 
suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i 
de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat.  

 

- Necessitats 
personals bàsiques 

Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la 
qualitat de vida de cada persona. 

 

- Qualitat de vida El concepte de qualitat de vida és un instrument de gran utilitat per a la 
planificació i avaluació dels serveis des de perspectives centrades en la 
persona i, alhora serveix com a principi orientador dels canvis i actuacions 
que s'han de dur a terme. A més, constitueix la missió principal de les 
entitats del sector social que treballen a favor de les persones amb 
discapacitat. 
 

- Planificació 
centrada en la 
persona 

La Planificació Centrada en la persona  (PCP) apareix com a 
conseqüència d’un compromís ètic, tècnic i organitzatiu, que orienta 
qualsevol esforç associatiu i professional al benefici de cada una de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. Es tracta de 
canviar la mirada, la manera com veiem i valorem la persona amb 
discapacitat intel·lectual, per situar la persona, cada persona, amb les 
seves capacitats, somnis i projectes, en el centre de les nostres actuacions 
i suports 

 

- Definició de 
l’Organització 
Mundial de la Salut 
(OMS) 

La qualitat de vida s'entén com la percepció que una persona té del seu 
lloc en la vida, en un context determinat i en un sistema de valors, en 
relació amb els seus propis objectius i expectatives. Involucra la salut 
física, l'estat psicològic, el nivell d'independència, les relacions socials i les 
relacions amb el seu ambient. 

 

- Definició de Robert 
Schalock 

"La qualitat de vida és un estat desitjat de benestar personal que: (a) és 
multidimensional; (b) té propietats ètiques -universals- i èmiques -lligades a 
la cultura; (c) té components objectius i subjectius; i (d) aquesta 
influenciada per factors personals i ambientals". És un concepte que 
reflecteix els desigs d'una persona sobre la seva qualitat de vida respecte 
a vuit dimensions centrals de la seva vida: benestar emocional, relacions 
interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar 
físic, autodeterminació, inclusió social i drets. 

 

- Planificació 
centrada en la 
persona 

La Planificació Centrada en la persona  (PCP) apareix com a 
conseqüència d’un compromís ètic, tècnic i organitzatiu, que orienta 
qualsevol esforç associatiu i professional al benefici de cada una de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. Es tracta de 
canviar la mirada, la manera com veiem i valorem la persona amb 
discapacitat intel·lectual, per situar la persona, cada persona, amb les 
seves capacitats, somnis i projectes, en el centre de les nostres actuacions 
i suports 

- Descripció de les 
dimensions de 
qualitat de vida i 
indicadors centrals 

    Benestar emocional (BE): fa referència a sentir-se tranquil, segur, sense 
aclaparaments, no estar nerviós. S'avalua mitjançant els indicadors: 
satisfacció, autoconcepte i absència d'estrès o sentiments negatius.  

     Relacions interpersonals (RI): relacionar-se amb diferents persones, 
tenir amics i portar-se bé amb la gent (veïns, companys, etc.). Es 
mesura amb els indicadors següents: relacions socials, tenir amics 
clarament identificats, relacions familiars, contactes socials positius i 
gratificants, relacions de parella i sexualitat.  

     Benestar material (BM): tenir prou diners per comprar el que es 
necessita i es desitja, tenir un habitatge i lloc de treball adequats. Els 
indicadors avaluats són: habitatge, lloc de treball, salari (pensió i 
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ingressos), possessions (béns materials) i estalvis (o possibilitat 
d'accedir a capricis).  

     Desenvolupament personal (DP): es refereix a la possibilitat d'aprendre 
diferents coses, tenir coneixements i realitzar-se personalment. Es 
mesura amb els indicadors: limitacions/capacitats, accés a noves 
tecnologies, oportunitats d'aprenentatge, habilitats relacionades amb el 
treball (o altres activitats) i habilitats funcionals (competència personal, 
conducta adaptativa i comunicació).  

    Benestar físic (BF): tenir bona salut, sentir-se en bona forma física, tenir 
hàbits d'alimentació saludables. Inclou els indicadors: atenció sanitària, 
son, salut i les seves alteracions, activitats de la vida diària, accés a 
ajuts tècnics i alimentació.  

     Autodeterminació (AU): decidir per si mateix i tenir oportunitat d'elegir 
les coses que vol, com vol que sigui la seva vida, el seu treball, el seu 
temps lliure, el lloc on viu, les persones amb les quals està. Els 
indicadors amb què s'avalua són: metes i preferències personals, 
decisions, autonomia i eleccions.  

     Inclusió social (IS): anar a llocs de la ciutat o del barri on van altres 
persones i participar en les seves activitats com un més. Sentir-se 
membre de la societat, sentir-se integrat, comptar amb el suport d'altres 
persones. Avaluat pels indicadors: integració, participació, accessibilitat 
i suports.  

    Drets (DE): ser considerat igual que la resta de la gent, que el tractin 
igual, que respectin la seva manera de ser, opinions, desitjos, intimitat, 
drets. Els indicadors utilitzats per avaluar aquesta dimensió són: 
intimitat, respecte, coneixement i exercici de drets. 

 

7.2  Referències legislatives 

Referència Font 

- Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual 
es regulen els Centres Ocupacionals per 
a disminuïts 

    https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pj
ur_resultats_fitxa/?documentId=24014&action=
fitxa 

- Organització de les Nacions Unides 
(2006). Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat. ONU (Nova 
York, 13 de desembre de 2006). Ratificat 
per L’Estat Espanyol, BOE Núm. 96 (21 
d’abril de 2008). 

    http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/convenc
iodretsdiscapacitatslecturafacil.9 51.pdf 
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A
20648-20659.pdf 

 

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials. DOGC núm. 4990, publicat el 18 
d’octubre de 2007.   

    http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur
_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415
692 

- Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual 
s'aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011. DOGC  núm. 5738, publicat el  
20 d’octubre de 2010. 

    http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur
_resultats_fitxa/?documentId=557820&action=f
itxa 

 

- Decret 202/2009, de 22 de desembre, 
dels òrgans de participació i de 
coordinació del Sistema Català de 
Serveis Socials. DOGC núm. 5533, 

    http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur
_resultats_fitxa/?documentId=530777&action=f
itxa 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=24014&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=24014&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=24014&action=fitxa
http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/convenciodretsdiscapacitatslecturafacil.9%2051.pdf
http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/convenciodretsdiscapacitatslecturafacil.9%2051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=530777&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=530777&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=530777&action=fitxa
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publicat el 24 de desembre de 2009.   

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.   

    http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2013-12632 

 

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia.  

    http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2006-21990 

 

- Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de discapacidad. 
BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000. 

    http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?dDoc
Name=097360&C1=1001& 

 

- Tractats de la Unió Europea      http://www.parlament.cat/activitat/Tractats_UE
_web_CA.pdf 

- Estatut d’Autonomia de Catalunya     http://www.parlament.cat/porteso/estatut/eac_c
a_20061116.pdf 
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7.4  Qüestionari per les entrevistes 

S’adjunta a continuació el qüestionari que s’ha fet servir per la dinamització de les 
entrevistes realitzades en el marc de l’estudi. 

 

1. Considereu necessari un servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual 

al municipi de Llavaneres? Expliqueu els principals motius de la vostra resposta. 

2. En cas que hagueu respòs afirmativament a l’anterior qüestió; exposeu, si us plau, els 

principals beneficis que pot aportar aquest nou servei: 

 

 Per a les persones amb discapacitat intel·lectual que utilitzin aquest servei. 

 Pels familiars d’aquestes persones. 

 Pel conjunt de la població. 

3. Si coneixeu la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual que viuen a 

Llavaneres, us agrairíem que ens respongueu a les qüestions següents: 

 

 ¿Coneixeu quantes persones amb discapacitat intel·lectual viuen a 

Llavaneres? 

 ¿Sabeu quantes persones amb discapacitat intel·lectual serien usuàries 

potencials d’aquest servei? 

 ¿Disposeu d’informació sobre el potencial de joves en etapa escolar que 

poden ser ateses per aquest futur servei? 

 

Aporteu qualsevol altra informació que considereu de relleu sobre la realitat de les 
persones amb discapacitat intel·lectual que viuen al municipi de Llavaneres. 

4. ¿Quines valoreu que poden ser les principals línies de treball del futur servei ocupacional 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/
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per tal d’apoderar les persones en una major autonomia i els entorns en qualitat 

inclusiva? 

5. En cas de comptar amb expertesa en el camp dels serveis a les persones amb 

discapacitat intel·lectual, us agrairíem que respongueu a les qüestions següents: 

 
 

 ¿Quins mòduls de serveis –STO, STO amb auxiliar i SOI- creieu necessari 

dotar en el futur Servei Ocupacional de Llavaneres? 

 ¿Quina dotació de places considereu necessària per a cada tipus de mòdul? 

 ¿Quines característiques hauria de tenir l’espai físic del centre? 

 
Afegiu qualsevol altra consideració al respecte. 

6. Quins altres serveis i/o suports considereu  necessaris per millorar la qualitat de vida i 

autonomia de les persones amb discapacitat? 

7. Podríeu identificar millores en la coordinació amb els responsables tècnics de serveis 

socials de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en el marc d’execució del projecte 

de centre ocupacional? 

8. Coneixeu experiències innovadores en l’àmbit de la inclusió social i laboral de les 

persones amb discapacitat? 

9. Feu qualsevol altra aportació que considereu adient en relació en aquest projecte. 

 




