
DE LA DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL AL TRASTORN 

MENTAL SEVER 



                                           

FACTORS CLAU 

 Entitat econòmicament sostenible. Gestió empresarial 

 Orientada a client. 

 Vinculada al seu territori. 

 Transversal en les seves decisions, local en les seves 

actuacions. 

 La persona com a centre de la organització. 

 Centrats en les capacitats i no en la discapacitat. 

 Implicats en trastorn mental. 

 Aliances estratègiques com a motor de transformació. 



Naixement d’Ofisfera: una solució per a 
dos problemes 
    Problemàtica: Envelliment de la discapacitat intel·lectual 

 

 El col·lectiu de Discapacitat Intel·lectual pateix envelliment 
prematur. No hi ha nous naixements 

 Mitjana d’edat actual 45,4 anys 

 No poden seguir el ritme de treball i les exigències de 
producció 

 Cambien les seves necessitats de suport i el de les seves 
famílies 

 Tenim una estructura productiva que té feina i no tindrà 
persones 

 Transtorn mental sever un nou col·lectiu amb capacitats 
diferents 

 



2009 Marketing Directe en profunda crisi. Havíem de crear un nou 
servei que fos: 

 Rendible 

 Que es prestés a les nostres instal·lacions 

  Basada en noves tecnologíes 

  Diferenciar-nos de la majoria de Centres Especials 

  D’entorn urbà 

  Utilització de mà d’obra intensiva 

 Que combini les capacitats de la DI i el Trastorn Mental Sever 

  Que ajudi a les empreses a cumplir la LISMI 

Creació d’un nou servei empresarial que transformi el 
Marketing Directe 

Naixement d’Ofisfera: una solució per a 
dos problemes 
 







Custòdia Tipificació Captura Identificació 

Organització i 
manipulació de 
documents 
físics 

Escaneig i 
tractament 
d’imatges 

Classificació 
(indexació) de 
documents 
dsegons 
tipologia 

Archiu de 
documentació 
digital  /  física 

Procés de digitalització de documents 



Característiques del servei: 

 Documentació única: Contractes, justificants, manuscrits, és 

documentació que pot ser reproduïda, però només l’original te 

validesa o valor. Cal que no sigui malmès. 

 La informació ha de ser ràpidament accessible. Si s’arxiva o 

indexa incorrectament un document fa que sigui irrecuperable 

  Tots els documents son potencialment confidencials i/o 

subjectes a la LOPD 

 

Necessitats del servei 
 



 Pulcritud 

 Capacitat manipulativa 

 Atenció 

 Resolució d’incidències 

 Presa de decisions subjectives 

 Utilització d’eines informàtiques 

 

Requeriments per a la feina 
 



Diferents tipus de discapacitats: 

 Discapacitat intel·lectual: Gran habilitat manipulativa. Gran 

fiabilitat. Corba aprenentatge lenta. Dificultats amb tasques 

complexes. 

 Asperger: Gran capacitat de concentració. Capacitats 

cognitives elevades. Dificultats amb la comunicació. 

  Altres TMS: Dificultat de concentració. Productivitat 

intermitent. Habilitats diverses 

 

Potencial dels operaris 
 



TI 

Operaris amb 

Diversitat 

funcional 

Requeriments 

del servei 

Com adaptar els recursos a les necessitats 



Exemple: SCT 
 

 Més d’un milió de multes enviades anualment 

 Necessitat de conèxier l’estat de lliurament 

 Necessitat de custodiar els justificants de lliurament 

 Possibilitat de requerir els justificants davant una reclamació 

 



Solució: 
 

 Un Operari amb DI prepara físicament el justificant (destroquelat, 

separació dels malmesos...) 

 L’aplicació configura l’escàner 

automàticament 

 Un operari amb TMS alimenta 

l’escàner, encaixa i arxiva. 

 L’aplicació verifica la integritat de les 

imatges i fa la lectura de codis de barres 

durant la nit  

 Un operaris amb síndrome d’Asperger fa la introducció manual 

redundant dels codis il·legibles per l’ordinador. 

 



Resultats: 
 

 400.000 justificants digitalitzats en 3 mesos 

 Tasa d’error del 0,0005% (2 errors) 

 Fins a 14.000 diaris (un cada dos segons). 

 3 persones amb discapacitat contractades a 

temps complert 

 Una rebaixa del 40% sobre l’import de 

licitació i del 15% sobre la segona millor oferta. 

 



Exemple: Entitat bancària 
 

 Sotmesa a auditories de la CNMV 

 1 mes de termini per a lliurar 10.000 expedients 

 Possibles penalitzacions per manca de documentació o ser 

incorrecte 

 Ja disposaven de la documentació digital, però la seva qualitat no 

permetia la extracció automàtica de la informació 

 



 

Solució: 
 

 Desenvolupament d’un aplicatiu per al suport de la revisió 

d’expedients que va guiant a l’operari sobre les diferents 

comprovacions que s’han de fer. 



Resultats: 
 

 10.000 expedients revisats en tres setmanes 

 120.000 dades revisades 

 Tasa d’error del 0,0% (cap error detectat) 

 3,6 segons / dada 

 10 persones amb discapacitat contractades a 

temps complert 



No hem arribat fins aquí sols 
 



Evaluació de 
l’impacte 

Implementació 

Solució 
proposada 

Anàlisi prèvia 

3 4 2 

Components i 
Planificació 

SGD* 
Digitalització 

 

Evaluació 
econòmica 

• Establiment d’objectius: 

o Estalvi de costos 
o Productivitat 

• Components, eines i 
característiques del 
projecte 

• Inversió a realitzar 

• Pla d’implementació i 
evaluació 

• Desplegament 

• Seguiment del pla 
d’implementació 

• Gestió del canvi 

• Impacte segons objetius 

• Satisfacció persones i 
agents implicats 

• Propostes de millora  

Diagnòstic 

1 

• ¿Existència de SGD? 

• Tractamient de la 
documentació 

o Quins documents 
digitalitzar, volums 

• Afectació normativa 

• Cost estimat actual 

• Persones /agents 
implicats 

• Integració amb S.I. 
actual 

Redisseny processos 
documentals 

*   Sistema de Gestió Documental 

Procés d’implantació: 
 



ESTALVI 
DE COST 

PRODUC-
TIVITAT 

SEGURETAT I 
LOPD 

MEDI 
AMBIENT 

• Arxivament 
• Manteniment de l’arxiu 

• Cerca / Consulta 
• Emmagatzematge 

• Facilitat d’accés / Agilitat  
• Autoritzacions i permisos 
• Protecció de dades 

• Minimizació de l’impacte 
negatiu de la generació, 
transformació i logística 
de la documentació física  

• 1 document paper (X) (1): 

• El 15% de l’espai s’utilitza per l’arxiu físic 
• Temps diari destinat a cerca de documents: 50’ (3) 

_ 

_ 

• El 84% dels líders empresarials espanyols creu que la 
digitalització suposaria un estalvi anual de fins a un 20% 
(2) 

Estalvi  Cost 

6,53 € 10,53 € 

• Disminució del risc de pèrdua/deteriament 

 Consum de 
recursos 
naturals 

 Consum d’energia 
logística i 
processos 

 Residus 
contaminants 

Desenvo-
lupament 
sostenible 

Cicle de vida 
del document 

(1) ”Estudi sobre la digitalizació documental i el cost de la conservació del paper” fet conjuntament entre la 
Unió Europea i les consultores Andersen Consulting i Gartner Group 

(2) Estudi RICOH 

(3) Estudi dut a terme per AIIM Europe (The Global Community of Information Professionals) 

Beneficis per als nostres clients 
 



Ricard Matas 

Director Gerent 

FUNDACIÓ TALLERS 

ricard.matas@fundaciotallers.org 

www.fundaciotallers.org 

902 02 69 19 ext.2 / 675 571 719 

 

 

¡Moltes gràcies! 

es.linkedin.com/pub/ricard-matas-robreño 

 

Pol Valero 

Responsable Departament 

OFISFERA 

pol.valero@fundaciotallers.org 

www.ofisfera.org 

933922311 / 610 24 88 81 
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