
VII Sessió Tècnica en Innovació 
de La Unió.  
Compartim el que fem en atenció a la 
dependència. 

www.mutuam.com Barcelona,7 d'octubre del 2016 



2 

Ingressos  involuntaris  en  Centres Residencials 
 
 
 
 
 
 
 Cristina Vozmediano Martin i Alba Ruiz Muñoz  

Treballadora Social Residència  Rubí i Treballadora Social Residència Manresa  
del Grup Mutuam  

 



Grup Mutuam és un conjunt d’entitats prestadores de serveis 
sanitaris i socials. Té com a capçalera una mutualitat i pertany des de 
la seva fundació, l’any 1905, al sector anomenat de l’ economia social 

      Recursos materials 
 56 centres de treball 

 
 Núm. Places gestionades 
 Places d’hospital de dia:  41 
 Places sociosanitàries:  272 
 Apartaments per a gent gran: 184 
 Places de centre de dia:  390 
 Places residencials:  859 

 
*Dades 2015 

QUI SOM? 



MODEL D’ATENCIÓ  

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA 
 
*La persona, des de la seva autodeterminació en relació a la seva  
qualitat de vida, com a centre de l’atenció.  
 
*Acompanyar a les persones en el seu projecte de vida respectant els seus valors, 
desitjos i últimes voluntats. 
 
Principis rectors: 
v Dignitat        
v Competència 
v Autonomia 
v Participació 
v Integralitat 
v Interdependencia 
v Individualitat 
v Inclusió Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Codi civil 
Article 212-4. Internament. 
L’internament en un equipament especialitzat d’una persona amb trastorn 
psíquic o malaltia que pugui afectar a la seva capacitat cognitiva requereix 
autorització judicial prèvia si la seva situació no li permet decidir-ho per si 
mateixa, qualsevol que sigui la seva edat. 
 
 
Article 6.1.f de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, 
que estableix que una de les finalitats del CatSalut és la humanització dels 
serveis sanitaris, mantenint el màxim respecte a la dignitat de la persona i a la 
llibertat individual. 
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DECRET 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 
23 de juliol, 
de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
2.3 "Article 7 
"Llibertat d’ingrés en establiment residencial 
"7.1 Per efectuar l’ingrés en un establiment residencial serà condició necessària la 
prèvia i lliure manifestació de voluntat de la persona que hagi d’ingressar o la del seu representant legal 
"7.3 L’ingrés en establiments residencials de persones que no poden manifestar 
lliurement la seva voluntat, ja que per raó de les seves circumstàncies personals poden 
ser declarades incapaces, comporta que el director tècnic de l’establiment en sigui el 
guardador de fet quan l’ingrés de la persona s’hagi realitzat sense la intervenció d’alguna 
de les persones que s’indiquen a continuació: 
"a) Cònjuge o parella estable convivent. 
"b) Descendents majors d’edat, o altrament els ascendents. 
"c) El cònjuge del pare o de la mare si hi ha hagut convivència durant tres anys amb la 
persona que ha d’ingressar. 
"d) Germans. 
"e) La persona que hagi assumit la guarda de fet, sempre que hagi comunicat el fet de la 
guarda al jutge o al ministeri fiscal. 
Es deixarà constància en l’expedient assistencial dels familiars que han intervingut en 
l’ingrés, així com de la comunicació al jutge o ministeri fiscal efectuada per la persona 
que exerceix la guarda de fet. 
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A. Quan la persona és competent. 
Davant una situació d’ingrès hem de tenir en compte que si la persona està ben informada, és lliure 
i competent, pot no acceptar l’ingrès  
El rebuig s'ha d'admetre, i  davant d’això, s'ha de suspendre o interrompre l’ingrès programat.  
 
B. Quan la persona no és competent: Si la persona ha perdut la competència per fer arribar la seva 
voluntat directament, I'acceptació o el rebuig  a l’ingrès, s'ha d'obtenir del seu representant: 
Establert legalment (quan està incapacitat)  
Cònjuge o parella estable convivent, Descendents majors d’edat, o altrament els ascendents,     
germans o  La persona que hagi assumit la guarda de fet, sempre que hagi comunicat el fet de la 
guarda al jutge o al ministeri fiscal. 
 
Exemples:  
1. Sr. que ingressa procedent del seu domicili amb un MEC <23. El seu fill decideix no dir-li la veritat,  i opta per dir-li que 
ingressarà en un centre tipus clínica, per fer una recuperació i millorar la seva memòria, “l'engany” és la única forma 
que veuen per poder traslladar-lo sense que la persona oposi resistència, ja que ell mai hagués volgut acabar en una 
residència.  
 
2. La família informa al Sr. que serà un ingrés temporal. La idea plantejada al centre pel familiar era de fer un ingrés 
indefinit. Li expliquen que han de fer adaptacions al domicili i quan finalitzin podrà tornar. 
 
3. Familiars que ingressen  a la mare  perque  el metge  els  hi ha  dit que  ja no pot  viure  sola i  com  no  saben  com  
plantejar-li  busquen aliances amb l’equip del centre  en el moment d’ingrés  perque no es  mencioni  que és una  
residència i  es focalitza  tot  a un problema de salut.  

SITUACIONS VISCUDES 



DADES  

2016 (Gener - Setembre) 

 
  
 
 

  
 
 
 
 

 

2015 Nº Ingressos en  residència:  302  
 

Nº Persones que  no manifesten voluntat d’ingrès: 196 

Nº Persones  amb  MEC  > 22 : 132 

Nº Persones amb MEC < 22:  170 

Nº Persones enganyades a l’ingrés amb MEC > 22:  26 

Nº Persones incapacitades legalment a l‘ingrès: 
8 

Nº Persones que  no manifesten voluntat d’ingrès:54 
 

Nº Ingressos en  residència: 82   

Nº Ingressos en  residència:  302  
 

Nº Persones  amb  MEC  > 22 : 32 

Nº Persones amb MEC < 22: 50  

Nº Persones enganyades a l’ingrés amb MEC > 22: 0  

Nº Persones incapacitades legalment a l‘ingrès: 13  

2015 
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CAPACITAT  LEGAL 
És l’aptitud de la persona de ser titular de drets i obligacions. La capacitat legal és inherent a la 
persona major d’edat, distingint de la capacitat d’obrar que es pot veure afectada per 
limitacions físiques, psíquiques o socials. La pèrdua d’aquesta capacitat d’obrar és quan la 
persona requereix d’un tutor. 

COMPETÈNCIA: 
Estat cognitiu i volitiu de la 
persona que permet valorar el 
grau de coneixement, 
comprensió, i apreciació de les 
conseqüències de la decisió que 
pren, de les repercussions 
possibles en la pròpia vida i en la 
de tercers. Com a instrument d
´ajuda per avaluar la 
competència podem consultar 
l’escala de Mòbil de Drane. 

DEFINICIÓ CONCEPTES 



1. Revisio  procès  
de pre-ingres. 
 
2. Fitxa  recollida 
de dades. 

PROPOSTES DE MILLORA  



3. Avaluació   capacitat ( escala de Móbil de Drane) 

PROPOSTES DE MILLORA 



QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 



Provença, 392 | 08025 Barcelona | 902 014 110 | www.mutuam.com 

Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència 

MUTUAM Sanitat 
• Hospitals sociosanitaris  
  i Hospitals de dia 
• PADES: Programa d’Atenció  
  Domiciliària i Equips de Suport 
• EAR: Equips de Suport a l’Atenció  
  Sanitària en Residències 
• UVGI: Unitat de Valoració  
  Geriàtrica Integral 
• EAPS: Equips d’Atenció Psicosocial 

MUTUAM Residencial 
•  Apartaments per a gent gran 
•  Residències assistides 
•  Centres de dia 
 
MUTUAM a Casa 
•  Serveis d’atenció a domicili 
 

MUTUAM Assegurances 
•  Servei Gent Gran: orientació  
   i resposta social 
•  Assegurança dental 
•  Assegurança podològica 
 
MUTUAM Activa 
•  Viatges i excursions  

 per a gent gran 
•  Tallers de memòria 

MOLTES	GRÀCIES	


