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El model català d’atenció a les persones amb TDI 
i trastorn mental i/o de conducta 

Sílvia Àngel Buil 
 
Vull agrair a la Fundació Granés i a la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental la invitació, 
i també felicitar-vos per l'èxit d'aquesta convocatòria, que realment és important i mostra de 
l'interès social d'un tema com aquest, aparentment minoritari, però que s'ha vist que realment hi 
ha un interès molt gran. 
 
Bé, a mi em toca la part del marc: on treballem, des de quan? 
 
Parlem del model català d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental 
o de conducta. 
 
1. Marc de referència 
 
1.1.Document de l´any 2002, Necessitats en salut mental en persones amb DI, elaborat 
pel Consell Assessor sobre Assistència Psiquiàtrica i Salut Mental, CatSalut i ICASS 

 
Aquest document, altrament conegut com a “el llibret rosa” és un clàssic i representa una data 
important. És un document oficial, liderat per CatSalut i per ICASS, en aquell moment, on hi 
vam col·laborar diferents professionals. Ha estat el referent històric per a nosaltres. 
 
Aquest document analitza la situació en els diferents recursos tan a la xarxa de salut mental 
general com als serveis de discapacitat intel·lectual (CSMA, unitats Aguts, recursos diürns, 
residències, àmbit educació, mesures penals) on quedava palès els enormes buits i les dificultats 
a tots els professionals i a tots els serveis per atendre la complexitat d'aquestes persones. 
 
Aquest document proposa la creació de nous recursos, tan en la xarxa de salut mental com en la 
de “benestar i família”. 
 
Es va fer la proposta de crear el SESMDI, que eren l'eix del circuit, i les UHEDI com a unitat 
hospitalària. I també es va plantejar la creació a cada regió sanitària un òrgan mixt, que és el 
“GED”, el Grup d'Estudi i Derivació, com un grup coordinador i impulsor. 
 
 
1.2.Pla Director de Salut Mental i Addiccions 2006 
 
La següent referència oficial és el Pla Director de Salut Mental i Addiccions del 2006. 
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En aquest pla director es fa esmena directa a la xarxa de la salut mental especialitzada en 
discapacitat intel·lectual, on consta que s'han d'ampliar els SESM-DI a tot el territori, ja que en 
aquests quatre anys encara no eren presents ni a la meitat de Catalunya. 
 
També es proposa que s'ha de fer una atenció a la població de totes les edats, que fins aquest 
moment tampoc s'ha aconseguit. I es proposa un estàndard d'equip multidisciplinari compost 
per psiquiatria, psicologia, infermeria, treball social i personal administratiu. 
 
I val a dir que, tot i que semblava que sí, en aquests últims anys encara no ha finalitzat el 
desplegament dels SESMDI a tot el territori. 
 
Es va optar per una xarxa especialitzada, i no per serveis inclusius; per diferents motius: 

• Dificultats clíniques i en el diagnòstic dels trastorns psiquiàtrics en les persones amb DI. 
• Peculiaritats en l’expressió dels símptomes i en la comunicació verbal. 
• Dificultats en oferir un tractament global que inclogui tot l’entorn de la persona 
• És freqüent la presentació de trastorns de conducta 
• Temps i ritmes diferents en l’evolució de les persones amb DI 
• Poca coordinació des de salut mental amb el sector social d’atenció a la DI 

 
1.3 PAICSAMAEC  2020-21 
Programa d´Abordatge Integral dels Casos de Salut Mental d´Elevada Complexitat. Pla 
Director de Salut Mental i Addiccions 
 
Aquest és el marc oficial, el marc legal d’avui en dia. 
 
Des del Pla Director de Salut Mental i Addiccions s'ha liderat una dinàmica amb centenars de 
professionals, d'associacions, de famílies per identificar les persones 
amb tractament actual que es consideren susceptibles de ser considerades d'alta complexitat. És 
a dir, el més complex de tot el sistema de salut mental. 
 
Per a definir la complexitat hi ha diferents criteris: 
 
Criteri A: La complexitat en salut mental està representada per diferents perfils poblacionals, i 
un perfil és aquest “Persones amb Discapacitat Intel·lectual, trastorn salut mental i addiccions i 
trastorn de conducta” 
 
Per exemple, el grup dos són persones amb dany cerebral, un diagnòstic de salut mental i un 
trastorn de conducta. El grup tres, TEA i també trastorn de conducta. És a dir, el trastorn de 



 

3 
 

conducta ha passat a ser com un dels eixos de la definició de complexitat, des d'un moment en 
el qual, pràcticament havia estat oblidat. 
 
Hi ha un segon criteri (Criteri B): Quan s'afegeix a aquests perfils poblacionals complexes altres 
condicions adverses de la persona, de l’entorn i dels recursos. 
És a dir, no tant el diagnòstic, sinó si hi ha una comorbiditat, per exemple, dificultats de la 
detecció per manca de vinculació de la persona als serveis, dificultats comunicatives per entendre 
i expressar-se, falta d'adherència als tractaments i altres tipus d'intervencions, quan hi ha 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social,  quan hi ha un mal ús dels recursos, falta de suport social, 
claudicació de les famílies i, finalment, condició dels serveis i recursos quan hi ha serveis que es 
troben realment impotents, o no es troben adaptats, o hi ha persones que no se sap on poden 
ser més ben ateses i cap servei es considera a si mateix capaç de donar una bona atenció. 
 
Aquestes persones que reuneixin alguna d'aquestes característiques són considerades d'alta 
complexitat. Estan definides i estan com a l'eix, amb el focus de la prioritat del sistema. 
 
Per entendre la complexitat, s'ha de posar èmfasi en la funcionalitat de la persona, la seva 
capacitat de crear vincle i ser autònoma a l'hora de prendre decisions i construir el seu 
projecte de vida. Una persona amb elevada complexitat es refereix a una situació de 
desequilibri, de necessitat de suport continu i professional i de comprensió de la seva 
problemàtica específica de forma holística ja que les afectacions corresponen a diferents 
àmbits com son l'educatiu, el sanitari, l'ocupacional, el social, l'habitatge i la justícia. 

La complexitat, molt sovint, no entén de diagnòstics i s'ha demostrat que altres patologies 
relacionades amb la salut mental no considerats con a TMS/TMG (trastorn mental sever/greu), 
com són els trastorns de conducta per exemple, i una situació psicosocial desfavorida, 
s'associen a aquesta necessitat complexa d'intervenir amb la persona i el seu entorn, de manera 
interdisciplinària i interdepartamental. 
 
 
2. Característiques de les persones amb DI+SM dins aquesta xarxa 

• La majoria presenten criteris d'alta complexitat i pràcticament tots són altament 
vulnerables i fràgils. 

• Gairebé tots presenten doble condició, i molts d’ells poden tenir fins a tres diagnòstics.  
Poden presentar qualsevol diagnòstic de salut mental; amb una alta prevalença del 
trastorn de conducta. 

• Molts presenten diagnòstics de riscos socioeconòmics i psicosocials. 
• Elevada freqüència de problemes de salut física, neurològics, trastorns 

neurodegeneratius, etc. 
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És a dir, en aquest moment és una població prioritzada. Està prioritzada sobre el paper, i ara 
falta que aquesta priorització realment s'apliqui al recurs. 
 
Els recursos són els professionals, els serveis, les hores de dedicació. Aquest seria el següent pas, 
però ara estem en el punt de fer una bona detecció d'aquesta població, perquè heu vist que també 
s'està posant el focus en persones més joves, 
de 12 a 30 anys. És a aquest grup al qual, en aquest moment es vol donar una resposta més 
prioritària. 
 
3. Els serveis especialitzats d´atenció a la salut mental en població amb discapacitat 
intel·lectual 

Dins d'aquesta xarxa més especialitzada, hi ha dos serveis: el SESM-DI, que és el Servei 
Especialitzat en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual 
comunitari, que atén a la massa de la població, i la UHEDI, que és la Unitat d'Hospitalització 
Especialitzada, els casos més greus en l'àmbit institucional i de contenció. 
 
3.1 SESMDI -Servei Especialitzat en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual 
 
El Sesmdi és el servei comunitari ambulatori, que té les funcions de diagnosticar, avaluar, tractar 
i rehabilitar a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental tot adaptant-se a les 
peculiaritats dels pacients: 

• diferents graus de dèficit: no és el mateix una persona amb un grau de suport generalitzat 
que intermitent 

• diferents estils de comunicació, 
• diferents ritmes evolutius i d'aprenentatge. 

 
Des dels SESMDI es fa una doble intervenció: una intervenció directa amb visites i intervencions 
del professional amb el pacient i amb la família, i indirecta amb altres professionals de la xarxa 
de discapacitat intel·lectual. 
 
Els SESMDI fan un esforç per adaptar-se al mateix territori: són territoris molt extensos, tant 
geogràficament com demogràficament; així com per apropar-se a l'àmbit de vida i d'ocupació de 
la persona amb DI, preferiblement físicament tot i que aquest darrer any l’apropament ha estat 
més virtual degut a la pandèmia, però la prioritat del seguiment presencial s’ha continuat oferint. 
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Generalment la preferència d’atenció és per a la població adulta tot i que a cada SESMDI, 
probablement, l'experiència és una mica diferent en el tema de les edats. 
 
 
Disposem de diferents SESM-DI a tot el territori català: 

• El sector de la regió sanitària de Barcelona ciutat està atesa pel SESM-DI Barcelona, 
gestionat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

• El sector de la zona metropolitana sud  (Alt Penedès, el Baix Llobregat-Centre Litoral, 
el Baix Llobregat Nord), correspon al SESMDI Costa de Ponent o Metropolitana Sud, 
ubicat a Barcelona i gestionat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

• El sector de la zona metropolitana Nord i Maresme, correspon al SESM-DI del 
Barcelonès i Maresme, que està ubicat a Mataró i gestionat per l'Hospital de Mataró. 

• El sector del Vallès Occidental est i oest, correspon al SESM-DI Vallès Occidental, 
ubicat a Sabadell i gestionat pel Consorci Sanitari Parc Taulí. 

• El sector del Vallès Oriental, tot i que hauria d'haver estat atès, doncs és el territori en el 
qual encara no hi ha SESMDI. 

• La zona de la Catalunya Central (Bages, Solsonès, La Cerdanya), correspon al SESM-DI 
Catalunya Central, ubicat a Manresa i gestionat per la Fundació Althaia.   

• La província de Tarragona, correspon al SESM-DI Villablanca, situat a Reus i gestionat 
per l’Institut Pere Mata. 

• La província de Girona, alt Maresme i Osona, correspon al SESM-DI Girona, situat a 
Salt i gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària. 

• La província de Lleida, correspon al SESM-DI Lleida, gestionat per l’Hospital de Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida – Hospital de Lleida. 

 
 
Com són de grans les nostres xarxes? 
 
Aquí hi hem comptat el que atenem nosaltres, que és el SESMDI metropolitana sud i els 
SESMDI Barcelona. 
 
Metropolitana sud amb un total de 64 municipis i el SESMDI Barcelona amb deu districtes. 
Entre tots dos, pràcticament, tres milions d'habitants. Són 120 Àrees Bàsiques de Salut. 28 
centres de salut mental ens deriven casos. Vuit unitats d'aguts a les quals podem derivar casos, 
set unitats de subaguts i una UHEDI, també compartida amb algun altre territori. 
I la xarxa social, 122 entitats ateses i cadascuna d'elles amb diferents serveis: ocupacionals, diürns 
o residencials. 
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L’activitat a l’any 2020 ha estat de 2063 pacients atesos, 13.821 visites, on el 53% han estat 
teleconsultes 

Amb això volíem donar la idea de, no només la complexitat de l'usuari, de la persona atesa, també 
la complexitat de la nostra xarxa i del lloc on ens trobem. 
Perquè això suposa un esforç d'acord amb tots aquests agents tan diferents. 
 
Qui pot ser atès, al SESMDI? 
 
Tot i que prioritàriament són adults, també existeix algun programa infanto-juvenil. 
En el cas dels nostres SESMDI (Barcelona i Metropolitana Sud) demanem un certificat oficial 
emès pel CAD. Aquest certificat és el que permet l'accés efectiu a la xarxa de discapacitat 
intel·lectual, i és important que les persones ho tinguin. 
 
Procedeixen de l'ABS o el CSMA, també del CSMIJ, tot i que la primera detecció 
i la primera derivació habitualment es fa des de la xarxa d'atenció a la discapacitat intel·lectual, 
des dels centres ocupacionals, des dels habitatges. 
 
I les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL), de fet no són persones pròpiament 
amb discapacitat intel·lectual. En general, la major part han de ser atesos a la xarxa general, 
generalista, i hi ha criteris específics pel SESMDI. 
 
Què fem al SESMDI?: 
 
 

Avaluació i Diagnòstic 
 

 

Clínic SM 
Riscos psicosocials 

Orientat a la identificació de la 
complexitat 

Psicofarmacologia Prescripció 
Seguiment 
Seguretat 

IQF 
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Psicologia Conducta/Emoció/Relació/Cognició 
Context/La família 

 

Social Orientació, assessorament 
Treball en i amb xarxes 

 

Infermeria Seguiment, suport, plans infermeria 
Proves complementàries i tractaments 

 

Gestió de casos Incorporació incipient del model PSI  

Assessorament a la xarxa DI Corresponsabilitat  

 
 
 
 
 
 
3.2 UHEDI - Unitat d´Hospitalització Especialitzada en Salut Mental per a Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual 
 
Unitat d'ingrés hospitalari per a adults amb un alt grau d’especialització en patologies de salut 
mental dins de la discapacitat intel·lectual.222 Està orientada a l’atenció integral de processos 
greus, altament disruptius, que precisen un context institucional amb el màxim nivell de suport. 
 
Hi ha 4 UHEDIs a tota Catalunya: Girona, Reus, Lleida i Sant Boi de Llobregat. En concret, a 
la UHEDI de Sant Boi de Lobregat hi ha 24 places. 
 
El seu objectiu és proporcionar als usuaris tractament psiquiàtric i psicològic, així com teràpies 
de rehabilitació adequades. Pel seu component hospitalari ofereix una alta intensitat d´atenció, 
amb un temps d’estada perllongat, fins als 24 mesos. 
 
Objectius generals 
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• Diagnòstic i avaluació integral: 

o      Diagnòstic psiquiàtric 
o      Capacitat cognitiva 
o      Grau de desenvolupament emocional i necessitats 
o      Valoració Espectre Autista 
o      Perfil Sensorial 
o      Precursors de la comunicació 
o      Nivell de conductes adaptatives i gravetat dels problemes conductuals 
 

• Millora clínica, la remissió dels símptomes i estabilització del trastorn 
• Prevenció i reducció de les conductes problema 
• Atenció de la conflictiva emocional i relacional 
• Millora de les habilitats de la persona 
• Millora de la qualitat de vida 
• Retorn a la comunitat al més aviat possible. 

 
 
A la UHEDI de Sant Boi Llobregat, el programa educatiu i de rehabilitació està diversificat en 2 
línies, en funció de les característiques dels usuaris. 
 
- Grup suport generalitzat i TEA: predomina la creació d´entorns adaptats, la individualització, 
l´adaptació del mètode TEACCH, la calendarització i seqüencialitat, la comunicació 
augmentativa, l'estructuració espaial i temporal. 

-Grup suport extens: orientat a la participació social i recuperació de la identitat individual dins 
el grup, la creació de normes orientades a un objectiu comú i consensuat, l´aprenentatges de 
conceptes, hàbits de vida saludables. 

A més a més, la nova UHEDI deL Parc Sanitari Sant Joan de Déu, innova oferint: un entorn 
digital (el qual ha facilitat la comunicació contínua amb les famílies durant la pandèmia COVID-
19 des del minut zero), un entorn sensorial, un entorn on l'espai actua com element terapèutic 
(un espai ha de ser confortable, càlid, sense barreres, que permeti l'orientació a l'individu i també 
al grup, amb uns nivells de seguretat molt alts, una seguretat discreta però continuada) i amb un 
equip interdisciplinar amb proferssionals sanitaris i socioeducatius. 
 
 
Emerson fa una proposta que m'agrada: diu que la capacitat d'un equip i d'un professional per 
l'afrontament d'incidents greus, amb els quals hem de treballar amb freqüència, té a veure amb 
la interacció dinàmica d'aquestes cinc capacitats de cada professional com a tal i de l'equip: 
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l'experiència, la competència, l'estabilitat, la fatiga i l'estrès. I ser capaços, com a professionals i 
com a institucions, de fer una tasca amb aquestes cinc capacitats. Com es reforça l'experiència, 
competència i estabilitat i com es dona suport per reduir la fatiga i l'estrès per disposar d'un 
equip, que quantitativament heu vist que és gran, però també qualitativament. 
 
Com s'avalua? Com es mostra que a la UHEDI es treballa bé? No tant amb cada pacient, que ja 
es veu que hi ha una millora, sinó com a servei. Com podem justificar que han d'estar a la UHEDI 
durant un període llarg i no tres setmanes a aguts, o tres mesos a subaguts? 
 
Nosaltres utilitzem l'ICAP com a instrument de mesura. 
 
En principi, l'objectiu era més de donar un seguiment a les persones, però hem vist que ens està 
servint, també, com a mesura del temps que es necessita per començar a millorar. I hem vist que, 
a l'àrea de trastorns de conducta, fins als quatre mesos i mig no comencem a veure millores 
importants. És interessant veure que en els comportaments antisocials fins i tot més, fins als sis 
mesos no es comença a veure que hi ha una millora important. I en els comportaments més tipus 
interns als tres mesos ja comença a haver-hi una millora significativa. 
És difícil, però es tracta de buscar instruments d'avaluació i mesura per mostrar realment que 
som serveis eficients i que quan diem que necessitem temps ho podem mostrar amb dades 
concretes. 
 
3.3 Residències especialitzades 
 
Parlem de residències especialitzades a aquelles que es atenen a persones amb necessitats de 
suport extens i trastorn de conducta o bé amb necessitats de suport generalitzat amb malaltia 
mental. 
 
Vull fer esment que tot i que no són serveis sanitaris, formen part de la xarxa i estan fent una 
tasca ingent i impressionant i molt complicada en l'atenció a les persones amb discapacitat i 
trastorns de conducta o problemes de salut mental. 
 
 
 
 
3.4 Grup d´Estudi i Derivació (GED) 
  
El GED (Grup d'Estudi i Derivació) és un macrogrup que es distribueix en 8 unitats per cada 
territori "SESM-DI". 
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Cada GED està constituït per membres dels departaments de l'Administració (Departament de 
Salut, Departament Drets Socials -CAD i serveis territorials-, Ajuntament) i pels professionals 
dels SESM-DI, UHEDI, i de residències de suport extens i trastorn de conducta de la zona. 
 
Les funcions del GED són funcions són: 

o Centralitzar demandes, gestionar llistes d´espera i decidir casos a derivar 
o Comunicació entre professionals, administracions i serveis 
o Referència al territori 
o Orientar a l´Administració amb les accions que s'han de portar a terme 
o Seguiment d´alguns casos complexos 

 
 
Volia també fer esment i recordar en Paco Aguilera que ens ha deixat fa uns mesos i ell ha estat 
un dels creadors de tota aquesta xarxa. 
 
 


