
Servei d’atenció jurídica
per a persones amb problemes 

de salut mental

Federació Salut Mental Catalunya neix al 
1996 per unir els esforços de les associacions 
que ja existien a Catalunya. Aglutinem més 
de 60 entitats de persones amb problemes de 
salut mental, familiars i amics. Dóna serveis a 
les entitats federades, a la població en general, 
treballa per a la inclusió social i per la millora de 
les polítiques públiques en salut mental.

www.salutmental.org

Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials 
som una institució privada sense afany de 
lucre que neix l’any 2011 per crear, gestionar 
i desplegar programes adreçats a persones 
en risc d’exclusió social. Treballem per 
acompanyar i facilitar les millors condicions de 
vida i l’autonomia de persones en situació de 
vulnerabilitat.

www.spcsocial.org

JURIMMEspai Situa’t Serveis Centrals (BCN i Hospitalet)
espaisituat@salutmental.org
Tel. 93 272 14 51
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Espai Situa’t Girona
girona@activatperlasalutmental.org
Tel. 972 21 89 32

Espai Situa’t Igualada
igualada@activatperlasalutmental.org
Tel. 93. 801 90 58

Espai Situa’t Manresa
manresa@activatperlasalutmental.org
Tel. 93 876 25 08

Espai Situa’t Nou Barris (més districtes d’Horta-
Guinardó i Sant Andreu de Barcelona)
noubarris@activatperlasalutmental.org
Tel. 93 408 72 75

Espai Situa’t Sabadell
sabadell@activatperlasalutmental.org
Tel. 93 727 48 40
Espai Situa’t Santa Coloma de Gramenet
gramenet@activatperlasalutmental.org
Tel. 638 87 05 25
Espai Situa’t Sant Boi
santboi@activatperlasalutmental.org
Tel. 936 351 237
Espai Situa’t Tarragona
tarragona@activatperlasalutmental.org
Tel. 977 22 45 23
Espai Situa’t Terres de l’Ebre
terresdelebre@activatperlasalutmental.org
Tel. 977 89 40 56 (Tortosa) 977 261 823 (Amposta)

Espai Situa’t Vilanova i la Geltrú
vilanova@activatperlasalutmental.org
Tel. 93 816 90 34

Espai Situa’t Lleida
lleida@activatperlasalutmental.org
Tel. 973 10 68 34 / 615 37 45 72

Espai Situa’t Granollers
granollers@activatperlasalutmental.org
Tel. 93 870 12 74



La Federació Salut Mental Catalunya recull la 
sol·licitud a través de l’Espai Situa’t d’alguna de 
les entitats i associacions federades o bé des de 
la xarxa d’atenció sociosanitària. 

En una primera entrevista d’acollida, la 
persona rep informació i orientació; una 
valoració tècnica determina si la petició ha de 
ser adreçada a JURIMM o ha de ser resolta per 
una altra via (justícia gratuïta, serveis sanitaris o 
socials, gestor, notari...).

    
La derivació de la demanda a JURIMM 
s’acompanya d’una recerca i recollida de dades i 
informes que faciliten la tasca dels juristes. Si el 
cas ho requereix, es compta amb el suport d’un 
psicòleg.

Les entrevistes amb els professionals de la 
Federació i la primera visita amb el gabinet 
legal són gratuïtes. El cost d’una segona reunió 
amb els advocats és de 10 euros. En cas de 
fer un encàrrec professional, l’usuari rebrà, 
per escrit, un pressupost orientatiu del cost del 
procediment.

El programa JURIMM és un Servei d’Atenció 
Jurídica per a persones amb problemes 
de salut mental que dóna resposta a les 
necessitats d’assessorament legal específiques 
d’aquest col·lectiu. També s’adreça als seus 
familiars, que sovint s’han d’implicar en la presa 
de decisions importants.

JURIMM és fruit de l’acord entre Sant Pere 
Claver- Fundació Serveis Socials i la 
Federació Salut Mental Catalunya i aplega 
l’expertesa de juristes i professionals de salut 
mental. 
 
Ofereix assessorament previ a qualsevol 
acció o decisió que s’hagi de prendre en l’àmbit 
jurídic, així com defensa legal en cas que la 
persona afectada s’hagi vist involucrada en actes 
il·lícits de caire civil o penal i requereixi d’una 
assistència especialitzada.

Situa’t és l’espai d’acollida, informació, atenció, 
orientació i suport d’Activa’t per la salut mental. 

Compta amb un equip de professionals que 
realitza el seguiment de la demanda: 
 recollida d’informació
 valoració de necessitats
 avaluació tècnica de la demanda
 derivació als serveis comunitaris 
 acompanyament durant tot el procés

Contacta amb el JURIMM
      

espaisituat@salutmental.org
932 721 451

Horari d’atenció:
Dimarts i dijous de 9 a 13 hores

El circuit L’Espai Situa’tEl JURIMM


