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1. Què és?

És un servei d’atenció diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat per
salut mental que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització 
de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i 
desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i 
prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, 
la màxima integració sociolaboral.

L’objectiu principal és la integració social i laboral de les persones amb 
discapacitat associada a la salut mental. Per això, també ha de donar el suport 
necessari per desenvolupar la màxima autonomia personal possible, potenciar la 
formació, tenir en compte l’entorn familiar i la coordinació amb els recursos 
comunitaris de la zona.

2. A qui s’adreça?

S’adreça a persones en edat laboral, amb discapacitat per salut mental, i 
concretament amb trastorn mental greu, amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33 % i amb necessitat de suport extens, limitat o intermitent.

3. Què ofereix?

Ofereix atenció individual, familiar o grupal en les àrees següents:

a) Suport psicosocial:   atenció especialitzada dirigida a promoure la 
recuperació o adquisició de capacitats i habilitats personals i d'adaptació 
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social que permetin un funcionament el més autònom i normalitzat 
possible dins la comunitat, per tal de millorar la seva qualitat de vida i el 
desenvolupament de rols socials normalitzats cap a la integració 
comunitària. 

b) Àrea ocupacional  : atenció especialitzada de caràcter ocupacional amb la 
realització d'activitats en un règim semblant al treball en l’empresa 
ordinària o  centre especial de treball que tenen com a objectiu la 
consecució d’habilitats laborals. 

c) Ajustament personal i formatiu-laboral   : conjunt d’actuacions tendents a 
preparar a les persones usuàries del servei per a una adequada formació 
professional i inserció laboral,  i suport i seguiment per a l'ajustament i 
manteniment del lloc de feina.

També ofereix coordinació i seguiment amb serveis de salut i serveis socials 
comunitaris que facin intervenció amb les persones usuàries.

Actualment, els centres que formen part de la xarxa pública i concertada de 
serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat per salut mental són:

1. Sa Riera (Palma, zona Ponent)
2. Associació Gira-sol (Palma, zona Llevant)
3. Fundació Deixalles (Calvià)
4. Fundació Es Garrover (Inca)
5. Associació Estel de Llevant (Manacor)

4. Com s’hi pot accedir?

S’accedeix al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental 
presentant una sol·licitud signada per la persona interessada o per qui la 
representa legalment. A la sol·licitud, s’hi han d’adjuntar tots els documents 
preceptius que s’indiquen al mateix imprès de sol·licitud. Les persones sol·licitants
poden optar per demanar:

• Fins a tres centres diferents. En aquest cas, han de fer constar quin és 
l’ordre de preferència per accedir al servei.

• Un centre indiferent.

5. Com s’hi pot contactar?

L’accés al servei i la gestió de la llista d’espera depenen de la Direcció General 
d’Atenció a la Dependència, a través del Servei d'Atenció a la Discapacitat, ubicat al
carrer de Joan Crespí, núm. 11, de Palma, amb l’horari d’atenció al públic, de 
dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

Qualsevol consulta d’informació es pot fer al telèfon 971 17 89 91.
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6. On es poden presentar les sol·licituds?

➢ Servei d'Atenció a la Discapacitat  
C/ de Joan Crespí, 11, 07014 Palma
Tel. 971 17 89 91

➢ Direcció General d’Atenció a la Dependència  
Av. de Gabriel Alomar, 33, 07006 Palma
Tel. 971 17 72 00

➢ Oficina d'Atenció de Manacor   (Conselleria d’Afers Socials i Esports)
C/ Andreu Pont, 4, local 2, 07500 Manacor
Tel. 971 17 76 63

➢ Oficina d’Atenció d’Inca   (Conselleria d’Afers Socials i Esports)
C/ Ramon Llull, 73 (antic edifici ONCE ), 07300 Inca
Tel. 971 17 78 99

➢ Els altres llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Normativa reguladora

1. Decret 7/2016, de 12 de febrer, pel qual es regulen l’accés al servei 
ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu i la 
gestió de la llista d’ espera de les places d’aquest servei.

2. Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de 
serveis socials de les Illes Balears 2017-2020, que preveu els serveis 
ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de 
suport extens i discapacitat.
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