
Avançant junts per i amb les persones amb 
discapacitat.

Conveni de col·laboració entre el Departament de 
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PER QUÈ?

• Nova realitat: Discapacitat adquirida

• Rehabilitació integral: 
– Màxima recuperació dels dèficits de funcionalitat física i/o 

cognitiva
– Procés d’acceptació i adaptació a la nova situació
– Aprenentatge de noves habilitats i capacitats
– Procés de reinserció persona afectada/família a l’entorn 

habitual

• Necessitat d’un conjunt de prestacions de caire social, 
la majoria de les quals requereixen del certificat del 
grau de discapacitat.
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Rehabilitador 
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 Adaptació habitatge. 
 Vehicle adaptat-impost matriculació 
 Targeta aparcament. 
 Ajudes 
 Servei porta a porta 
 Centres de dia/ocupacionals (DCA) 
 Centres residencials 
 Fiscalitat 
 Habitatge PO 
 Prestacions Seguretat Social  per fill amb 

discapacitat a càrrec 
 

 PROCÈS D’ADAPTACIÓ A UNA 
NOVA SITUACIÓ DE PERSONA 
DISCAPACITADA I FAMILIA 

1,5  a 2 anys 
 



PER A QUI?

• Pacients de l’Institut Guttmann, residents a
Catalunya, amb seqüeles funcionals estabilitzades
(criteri mèdic) i amb necessitats de suport social
urgent (diagnòstic social sanitari), que siguin
fonamentals pel seu procés de reinserció social.

• Que el dictamen tècnic facultatiu sigui un factor
rellevant per millorar o fer més ràpid el seu
procés de reinserció social.



Centre d’Atenció a persones amb Discapacitat
(CAD)

El CAD és un servei públic, responsable de la valoració, 
prestador d'informació i orientació  a les persones amb 
discapacitat, a les famílies i professionals que ho sol·licitin. 

EQUIP MULTIPROFESSIONAL: Composat per Equips de Valoració i 
Orientació (EVO): director/a, metge/essa, psicòleg/òloga, 
treballador/a social i personal administratiu. 

DESTINATARIS:

 Persones majors de 16 anys que resideixin de forma legal en 
territori de Catalunya. 

 Discapacitat: física, sensorial, deficiència intel·lectual i/o derivada 
d’un Tr. mental.



FUNCIONS DEL CAD
- Efectuar la valoració i establir el grau, requisit imprescindible per accedir a les 

mesures establertes per garantir els drets de les persones amb discapacitat:

- Determinar caràcter provisional o definitiu de la valoració.

- Efectuar la revisió de grau per agreujament o millora o error en el diagnòstic.

- Valorar el barem de 3a Persona (Dependència).

- Determinar les dificultats de mobilitat per a utilitzar els transports públics.

- Informar, assessorar i orientar a les persones amb discapacitat i les seves famílies 
(drets, serveis i prestacions).

- Elaborar informes i dictàmens d’adequació d’accés a serveis i prestacions 
especialitzades (CAE, residències, PSALL, PUA...). 

- Emetre certificats adreçats a altres organismes per accedir a prestacions o serveis 
(jubilació anticipada, habitatge adaptat, aparcament, acompanyant...).



75%  i Llei de la Dependència

• Inici prova pilot al desembre 2011.

• Estreta coordinació entre EVOS i SEVADS.

• BVD, Instrument per valorar la tercera persona (nivell autonomia)

PROCEDIMENT:

• Usuari obté una puntuació igual o superior al 75%, l’equip de la 
dependència va al seu domicili i/o servei a passar-li el barem. 

• Es dona resposta al barem de 3ª Persona dins de la discapacitat. En 
cas de sol·licitar la dependència, se li enviarà la resolució per 
defecte, sense haver de passar una nova valoració. 



COM?

• Estudi de camp en 2011.

• Signatura conveni de col·laboració entre ambdues
entitats en 2012. Prorrogat i vigent.

• Circuit de procediment.

• Comissió mixta de seguiment.



RESULTATS 2013-2015. Quantitatius I

Total sol·licituds gestionades a Catalunya a 
l’Institut Guttmann 



Per patologies:

RESULTATS 2013-2015. Quantitatius II



Necessitats que han generat la urgència de la 
valoració

- Resoldre dificultats de mobilitat
- Orientació residencial / Accés a CSS
- Sol·licitud de VPO adaptada 
- Prestació econòmica per fill amb discapacitat a càrrec
- Accés a la convocatòria del PUAD
- Valoració EAPS
- Obtenció del títol de família nombrosa
- Requeriment de Serveis Socials per concedir SAD
- Renovació visat (Consolats)
- Accés a Gran Invalidesa (MUFACE)
- Taxes universitàries 

RESULTATS 2013-2015. Quantitatius III



Pacients/familiars

- Les persones ateses poden disposar del grau de discapacitat
quan realment ho necessiten, la qual cosa els hi permet accedir
a determinats serveis i/o prestacions.

- Els pacients/familiars ho valoren satisfactòriament:

- Senten que es reconeix, per part de les institucions, la seva
nova realitat, personalitzada i contextualitzada.

- Redueix l’angoixa que pot comportar la gestió burocràtica,
que molts d’ells viuen com a una “sobrecàrrega afegida” a la
situació que estan vivint.

RESULTATS 2013-2015. Qualitatius I



Professionals CAD-Badalona i Institut Guttmann

- Comunicació fluida

- Dinàmica de treball àgil que es va millorant

- Balanç: Positiu, tot i la càrrega de treball que representa.

RESULTATS 2013-2015. Qualitatius II



Casos derivats de GUTTMANN

 La gran majoria dels casos derivats de Guttmann arriben a un mínim d’un 
75% de grau de discapacitat. 

 Mitjana per resoldre la valoració del grau de discapacitat és entre 2 i 3 
mesos aproximadament.

 Principalment són sol·licituds de RD, OR i Dependència. 

• ASPECTES A MILLORAR:

 Minimitzar el temps de la valoració del SEVAD a Guttmann.

 Problemàtica en donar sortida residencial. MANCA DE RECURSOS 
RESIDENCIALS. 


