
CONSELL MUNICIPAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT



Vivim a 'la societat de la informació' i la paradoxa és que l'excés d'informació, sovint, ens impedeix 
accedir a la que és estrictament pertinent, a la que ens és útil, a la que respon a les preguntes que 
ens fem. 

Aquesta guia, que edita l'Ajuntament, pretén donar resposta, des del principi, als interrogants que la 
gent es planteja en relació amb els recursos i serveis per a  les persones amb discapacitat: què és el 
certificat de reconeixement de la discapacitat?, on el puc obtenir?, quins recursos i serveis puc 
rebre?, on haig d'anar?, etc.

Per respondre totes aquestes preguntes, posem a les vostres mans un instrument que recull, de 
manera accessible i sistematitzada, tot tipus d'informació relacionada  amb els recursos i serveis per 
a les persones amb discapacitat. 

Aquesta guia us permetrà accedir a recursos de Serveis Socials, d'accessibilitat, ajuts i prestacions, 
entre altres; en definitiva, hi trobareu els serveis que es presten al Prat i les entitats que els presten, 
que conformen una veritable xarxa de serveis, associativa i de participació social.

Espero i desitjo que  aquesta guia sigui realment útil a les vostres necessitats i que us orienti el millor 
possible. 

Lluís Tejedor 
L'alcalde
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INTRODUCCIÓ

Anar a l'índex  

La idea de crear una guia que aglutini tota la informació necessària per poder accedir als recursos i 

serveis existents per a les persones amb discapacitat, neix amb la voluntat de satisfer les diferents 

necessitats d'informació de la població amb discapacitat del Prat de Llobregat. Aquesta guia és un 

instrument de difusió que pretén, orientar i facilitar l’accés a ajuts, beneficis, prestacions, serveis, etc. 

de forma entenedora. 

Amb aquest objectiu, mitjançant un sistema de fitxes, es defineix breument cadascun dels recursos i 

serveis i s'informa de a qui van adreçats i on es poden sol·licitar però, per altra banda, s’ofereix la 

possibilitat d’ampliar la informació mitjançant els enllaços que hi apareixen, com per exemple 

pàgines Web d’entitats públiques, equipaments, associacions,  accés a documentació, telèfons de 

contacte, correus electrònics, etc.   

Aquesta guia ha de ser útil a les persones amb discapacitat, als seus familiars o als professionals 

interessats en aquesta temàtica.



LA DISCAPACITAT

Algunes persones tenen limitacions funcionals a l’hora de desenvolupar activitats de la vida diària 
considerades normals en el conjunt de la població. La discapacitat fa referència a aquestes 
limitacions. 

L’origen de la discapacitat és la deficiència física, psíquica o sensorial, provocada per una malaltia 
(comuna, congènita...) o per un accident (laboral, domèstic, de trànsit...) que ha provocat uns danys 
que no han pogut curar-se o que no poden resoldre’s amb una pròtesi.

La discapacitat es manifesta en les persones amb la dificultat per cuidar de si mateixes, de veure-hi, 
escoltar, aprendre, portar a terme tasques domèstiques, desplaçar-se, utilitzar les mans, relacionar-se 
amb la gent, etc. 

Si, a més, la discapacitat  impedeix a les persones participar d’una forma activa en activitats socials 
ordinàries, és a dir, si els impedeix la participació social,  es transforma en disminució.  

En la nova Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut, l' Organització 
Mundial de la Salut (OMS) opta pel terme ‘discapacitat’ per referir-se al conjunt de termes esmentats, 
que engloben els de deficiència, les limitacions en l'activitat (la discapacitat pròpiament dita) i les 
restriccions en la participació (la disminució). 
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Certificat oficial de reconeixement de la disminució

On es pot obtenir?

Normativa aplicable 

És un document acreditatiu de la condició legal de persona amb discapacitat. L'expedeix l'Equip de Valoració i Orientació 
(EVO) del Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) de la Generalitat de Catalunya. Indica el diagnòstic i el grau de disminució (%). 
Es valoren les seqüeles de malalties permanents en relació amb l'afectació de les activitats de la vida diària.

El certificat és el document legalment vàlid per accedir a la majoria de recursos específics per a persones amb discapacitat.

Què és?

- Omplir la sol·licitud de reconeixement de la disminució (model oficial que proporcionarà el CAD). 
- Adjuntar-hi la fotocòpia del DNI de la persona que cal reconèixer com a persona amb discapacitat o la fotocòpia del llibre de 
família en el cas de menors de 16 anys. 
- Adjuntar-hi la documentació mèdica (informes, certificats, etc.) que es consideri convenient per acreditar les malalties que es 
volen sotmetre a valoració.

Quins tràmits cal fer?

Per poder obtenir el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat, cal concertar dia i hora de visita al CAD que 
correspongui segons el lloc de residència. En el cas dels habitants del Prat de Llobregat, ens hem d’adreçar al CAD d'Adults 
de Badal o al CAD de Grassot (menors de 16 anys). 

C/ Badal, 102. (Entrada por c/ Buenaventura Pollés) 
08014 Barcelona (Sants)
Tel.: 93 331 21 62;  fax: 93 331 27 70

- Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de 
disminució (BOE núm. 22, de 26/01/2000) 
- Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d'abril que aprova el text refòs de la Llei de Procediment Laboral 

Anar a l'índex  

c. Grassot, núm. 3, 4t. 
08025 Barcelona 
Tel. 93 458 99 08

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2474
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/01546
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/08758
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•Sol·licitud de reconeixement de grau de 

dependència

•Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials 

(UPASS

•Servei d’ Atenció Domiciliària: (SAD) Servei d’ajut 

a domicili i Servei d’auxiliar de la llar 

•Teleassistència

•Programa de respir per a persones amb 

discapacitat intel·lectual

•Servei de transport adaptat esporàdic

•Servei de transport adaptat fix



Sol.licitud de reconeixement de grau de dependència

Normativa aplicable 

És un document amb el qual se sol·licita el reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions que 
s'hi vinculen. Aquest reconeixement previ és imprescindible per poder acedir a les prestacions i serveis vinculats a la 
dependència previstos per la llei.

•Full de sol·licitud
•Informe mèdic
•Volant d'empadronament
•Fotocòpia del DNI
•Documentació específica, si escau

Cal anar a la UPASS (Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials) o a les UBASP (Unitat Bàsica d'Atenció Social 
Primària)  de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, o trucar-hi per telèfon.               (informació UPASS)

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
-LAPAD, Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb 
dependencies.
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Persones que es trobin en situació de dependència en algun dels graus reconeguts per la llei, que siguin de nacionalitat 
espanyola o que hagin residit en territori espanyol durant cinc anys, dos dels quals hauran de ser  immediatament anteriors a la 
sol·licitud

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On s’ha de presentar?  

http://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21990


Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS)

Documentació que cal aportar

Normativa aplicable 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
-LAPAD, Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb 
dependencies.

ADREÇA: c.Ignasi Iglesies, 18-20. 08820 El Prat de Llobregat 
TELÈFON: 93 3790050  EXT. 4495
FAX 93 4784857
Web : www.aj-elprat.cat Ajuntament del Prat de Llobregat 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h i de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00h. L'horari d'estiu, 
cal  consultar-lo a part.

Tots els ciutadans i ciutadanes  empadronats al Prat de Llobregat que s'adrecen per primera vegada als serveis socials o que 
no hagin anat al seu centre d'atenció primària territorial en el transcurs d'un any.

És la porta d'entrada al sistema públic de serveis socials i el canal mitjançant el qual es deriven les demandes de la població als 
recursos i serveis més adients en cada cas. 
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Cal anar a la UPASS (Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials) o a les UBASP (Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària)  de 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat, o trucar-hi per telèfon

Quins serveis presta?

Persones destinatàries  

Depèn de les necessitats o serveis que es requereixin.

On cal anar?

http://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21990
http://www.aj-elprat.cat/


Serveis d’atenció domiciliaria (SAD) Servei d’ajut a domicili i servei d’auxiliar de la llar)

Normativa aplicable 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
-LAPAD, Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb 
dependencies.

Cal anar a la UPASS (Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials) o a les UBASP (Unitat Bàsica de Atenció Social Primària) de 
l'Ajuntament del Prat (informació UPASS)

El SAD (Servei d'Atenció Domiciliària), és el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es porten a terme a la llar de la 
persona  mancada d'autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, amb 
l'objectiu de proporcionar-li atencions personals, ajuda a la llar i suport social.

Persones o famílies que es troben, per motius físics, econòmics o socials, en una situació de manca d'autonomia, temporal o 
permanent, per poder efectuar les tasques habituals de la vida quotidiana

-Sol·licitud de servei.
-Certificat mèdic.
-Fotocòpia DNI de les persones que conviuen al domicili.
-Fotocòpia de la targeta sanitària.
-Certificat d'ingressos de l'any en curs(nòmina, pensió...).
-Fotocòpia del rebut d'hipoteca o lloguer i despeses de la llar (llum, aigua, telèfon, gas).
-Certificat de disminució o reconeixement de grau de dependència atès per la llei. 
-Fotocòpia de la darrera declaració de la renda o certificat de rendiments bancaris (interessos)
-Telèfons de contacte.
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Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On s’ha de presentar?  

http://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21990


Teleassistència

Normativa aplicable 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
-LAPAD, Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb 
dependencies.

Cal anar a la UPASS (Unitat de Primera Atenció de Serveis Social), o a les UBASP (Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària) de l' 
Ajuntament del Prat de Llobregat, o trucar-hi per telèfon.

Es tracta d'un servei d'auxili mèdic a distància  que s'ofereix per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet. Aquest 
servei dóna tranquil·litat i garanteix acompanyament a les persones amb situació de risc per factors d'edat, fragilitat, 
dependència o discapacitat. Funciona les 24 h del dia, 365 dies l'any. Aquestes persones se senten segures davant situacions 
de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, perquè poden contactar de forma immediata amb el centre d'atenció 
de trucades.

Principalment  les persones més grans de 65 anys o persones amb discapacitat, que viuen soles permanentment o durant una 
gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o discapacitat i amb 
ingressos inferiors al doble del SMI (salari mínim interprofessional) vigent.

•Sol·licitud de servei
•Fotocòpia del DNI de les persones que conviuen al domicili
•Certificat de la pensió
•Certificat de rendiments bancaris (interessos)
•Informe mèdic
•Certificat de disminució o de reconeixement de grau de dependència atès per la llei
•Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca
•Telèfons de contacte
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Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On s’ha de presentar?  

http://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21990


Programa de respir per a persones amb discapacitat intel·lectual

És un programa d'atenció residencial temporal per a persones amb discapacitat psíquica dependents de la família. Permet  
proporcionar a les persones cuidadores períodes de descans o de respir.
El servei es presta al centre residencial del recinte Mundet de la Diputació de Barcelona i ofereix estades residencials, cada any, 
en períodes mínims de 3 dies.

Persones d'entre 6 i 65 anys amb discapacitat psíquica, que viuen en família o en depenen, i que són residents a la província. Els 
serveis socials d'atenció primària municipals els han de fer la derivació.
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Normativa aplicable 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
-LAPAD, Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb 
dependencies.

Cal anar a la UPASS (Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials) o a les UBASP (Unitat Bàsica d'Atenció Social 
Primària) de l'Ajuntament del Prat, o trucar-hi per telèfon.

•Sol·licitud d'admissió
•Fotocòpia del DNI
•Fotocòpia de la  cartilla de la Seguritat Social
•Certificat de la pensió
•Grau de disminució reconegut per mitjà de certificat

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On s’ha de presentar?  

http://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21990


Servei de transport adaptat esporàdic

Normativa aplicable 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
-Normativa i instruccions del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El servei de transport adaptat esporàdic és un servei puntual de porta a porta, no recurrent i amb multiplicitat d’orígens i 
destinacions, dirigit a persones amb mobilitat reduïda severa que per les seves característiques personals no poden fer un ús 
adequat del transport públic ordinari. És un transport interurbà, no es podrà utilitzar com a transport amb finalitat sanitària ni escolar.

Ciutadans i ciutadanes del Prat de Llobregat amb discapacitat reconeguda i amb mobilitat reduïda 

•Sol·licitud de servei 
•Fitxa de transport adaptat esporàdic 
•Fotocòpia del DNI
•Grau de disminució reconegut per mitjà de certificat
•Certificat de mobilitat reduïda
•A més,  haurà d'acreditar un dels requisits següents: cadira de rodes, crosses o bastons, insuficiència 
respiratòria greu, malaltia cardíaca greu o trastorn de conducta que impossibiliti l’ús d’un transport públic. 
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Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On s’ha de presentar?  

Cal anar al servei de la UPROX (Unitat de Serveis de Proximitat, c. Centre, 28, 1a planta), de dilluns a divendres de 9.00 a 
13.30 h, o a les UBASP (Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària) de l' Ajuntament del Prat de Llobregat, o trucar-hi per telèfon.
www.aj-elprat.cat

http://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm
http://www.aj-elprat.cat/


Servei de transport adaptat fix

Què és?

Normativa aplicable 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
-Normativa i instruccions del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

És un servei de transport extraordinari per a persones amb  mobilitat reduïda, que no poden fer ús d’un transport ordinari per 
efectuar els seus desplaçaments habituals. Es tracta d'un servei de transport col·lectiu per al trasllat habitual i recurrent de 
persones  amb dificultats de mobilitat, entre els seus domicilis i els centres de referència respectius. Aquesta consideració 
implica que els orígens i les destinacions tenen un caràcter estable i programable.

Ciutadans i ciutadanes del Prat de Llobregat amb discapacitat reconeguda i amb mobilitat reduida. 

Cal anar al servei de la UPROX (Unitat de Serveis de Proximitat, c. Centre, 28, 1a planta), de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h, 
o a les UBASP (Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària)  de l' Ajuntament del Prat de Llobregat, o trucar-hi per telèfon.
www.aj-elprat.cat

•Sol·licitud de servei 
•Fitxa de transport adaptat fix
•Fotocòpia del DNI
•Grau de disminució reconegut per mitjà de certificat
•Certificat de mobilitat reduïda
•Dades de referència del centre a on es desplaça

Les fitxes s'han de derivar als Serveis Socials d'Atenció Primària municipals des dels centres de referència o personalment.

Anar a l'índex  

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On s’ha de presentar?  

http://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm
http://www.aj-elprat.cat/


Anar a l'índex  

•Centre d’Assessorament i Informació sobre ajudes 
tècniques

•Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat de la llar

•Demanda d’habitatge adaptat de protecció oficial 
d’iniciativa pública

•Guals a la vorera

•Carnet de transport metropolità

•Targeta Rosa

•Carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya

•Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de 
transport

•Passi d’acompanyant de persones amb disminució

•Targeta d’aparcament per a persones amb disminució

•Reserva d’estacionament per a persones amb disminució

•Ajut per a l’obtenció o reconversió del carnet de conduir

•Ajudes per l’adaptació del vehicle

•Ajudes per l’adquisició d’un vehicle

•Exempció de l’impost de matriculació

•Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica

•Reducció de l’IVA en l’adquisició d’un vehicle especial



Centre d’assessorament i informació sobre ajudes tècniques

Al Centre d'Autonomia personal SIRIUS del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 

SIRIUS:

C/ Calàbria 147 
Telèfon 93 483 84 18 – 93 483 83 52
08015 Barcelona 
sirius.benestar@gencat.net

És un servei del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat  que té com a objectiu potenciar l'autonomia 
personal, millorar l'accessibilitat i afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i de la gent gran. Consta de 
quatre àrees d'actuació:
•Àrea d'Accessibilitat 
•Àrea d'Ajudes Tècniques 
•Àrea de Comunicació
•Àrea d'Innovació i Desenvolupament 

Persones interessades a demanar informació sobre les diferents ajudes tècniques existents dins de la Comunitat Europea

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

On cal anar?

mailto:sirius.benestar@gencat.net
http://www.gencat.net/benestar/icass/sirius/sirius.htm


Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat de la llar

Normativa aplicable 

-ORDRE ASC/95/2007, de 10 d'abril, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts del Programa per a l'adaptació 
o l'accessibilitat d'habitatges per a persones amb discapacitat per a l'any 2007 i es modifica l'Ordre ASC/30/2007, de 6 de 
febrer, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del Programa per a l'adaptació o l'accessibilitat d'habitatges 
per a persones amb discapacitat. (DOGC núm. 4868 publicat el 24/04/2007) 
-ORDRE ASC/30/2007, de 6 de febrer, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del Programa per a 
l'adaptació o l'accessibilitat d'habitatges per a persones amb disminució. (DOGC núm. 4828 publicat el 23/02/2007) 
-LEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. (DOGC núm. 4691 publicat el 04/08/2006) 

Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat. (Generalitat de Catalunya).
Carrer Centre, 39-41 08820 El Prat de Llobregat 
Tel. 933 709 821 – Fax 933 789 926
www.aj-elprat.cat

Aquest programa té com a objectiu fomentar les inversions per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge habitual de la persona 
amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal. Atorga ajuts a 
fons perdut, d'acord amb les bases que s'especifiquen a la convocatòria que es publica anualment.

En poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat que tinguin reconeguda aquesta condició amb un grau igual o superior 
al 33% i que superin el barem de mobilitat reduïda.

Podeu sol.licitar més informació al 
900 300 500, Departament d’Acció 
Social i Ciutadania

-Impres de sol·licitud
-Fotocòpia compulsada del DNI i NIF (vigent) de la persona beneficiària i de la persona representant.
-Certificat de convivència.
-Pressupost original signat i/o segellat, referit a l'any en curs i desglossat per conceptes amb preus unitaris.
-Croquis amb mides i distribució d'elements de: 1. Situació abans de les reformes i 2. Situació després de les reformes.
-Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/creditores
particulars, de la persona beneficiària, sense cap esmena.

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

On cal anar?

Documentació que cal aportar 

http://www.gencat.net/diari/4868/07085112.htm
http://www.gencat.net/diari/4868/07085112.htm
http://www.gencat.net/diari/4868/07085112.htm
http://www.gencat.net/diari/4868/07085112.htm
http://www.gencat.net/diari/4828/07033107.htm
http://www.gencat.net/diari/4828/07033107.htm
http://www.gencat.net/diari/4691/06206077.htm
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6032
http://www.gencat.net/benestar/persones/disminucio/prestacions/ajutsatencio/index.htm


Demanda d'habitatge adaptat de protecció oficial d’iniciativa pública

Normativa aplicable 

-Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 103, de 30/04/1982) (Articles 57 i 58). 
-Decret 195/2001, de 10 de juliol, sobre el procediment d'adjudicació d'habitatges (DOGC núm. 3436). 
-Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de BBAA (DOGC núm. 1526, de 04/12/1991). 
-Ordre MAH/253/2006, de 15 de maig (DOGC núm. 4642). 
-Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a la vivenda.

Prat Espais
C. de la Carretera de la Bunyola, 49
Tel 93 370 50 54 
Fax 93 378 93 81
info@pratespais.com

Els habitatges de protecció oficial d’iniciativa pública són aquells habitatges promoguts per organismes públics, a preus 
assequibles, per tal de cobrir les necessitats socials d'habitatge. 
S'entén per habitatge adaptat aquell que resulta accessible a una cadira de rodes i que possibilita l'autonomia de les persones 
amb discapacitat física. 

Les persones amb discapacitat física poden sol·licitar un habitatge adaptat sempre que compleixin els requisits.

- Certificat oficial de reconeixement de la discapacitat.
- Cal tenir el certificat expedit pel Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) corresponent que acredita la necessitat d'habitatge 
adaptat. 
- Els ingressos familiars no poden superar els barems establerts. En funció del tipus d'habitatge i de la composició familiar 
poden variar els barems (informació a les oficines d'habitatge)
- No es pot ser titular d'un dret de propietat o úsdefruit de cap habitatge.

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l13-1982.html
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/PC003PDF.pdf
http://mediambient.gencat.net/Images/43_37509.pdf
http://mediambient.gencat.net/Images/43_104953.pdf
http://mediambient.gencat.net/binLegis/20082197.pdf
mailto:info@pratespais.com
http://www.pratespais.com/catala/info.jsp?content=empresa


Guals a la vorera

OIAC (Oficina d’informació i atenció ciutadana)

Normativa aplicable 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques 
(BOGC núm. 1526 de 4.12.91) 

Qualsevol persona pot sol·licitar la construcció d’un o més guals de vianants en una vorera determinada per poder desplaçar-se 
amb una cadira de rodes.

Persones amb greus problemes de mobilitat per poder pujar i baixar de la vorera.

Cal lliurar a l’oficina de l’ OIAC un model ordinari d’instància, facilitat per l’Administració, cal indicar-hi la necessitat i el 
lloc on es demana la construcció del gual.

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www.aj-elprat.cat/?go=e6598a7e63ddfde87a351915784165ed8ba2c53dc5da9513865dce392a3d14290c07748b4e275c715ae6f1af7b7c152ab7a8598f5f15fce1
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/habitatge/normatecnica/Llei_20_1991.jsp?ComponentID=37509&SourcePageID=37177


Carnet de transport metropolità

Aquest carnet, juntament amb la targeta rosa metropolitana o la targeta multiviatge T4, permet utilitzar la xarxa d’autobusos i 
metro de TMB (excepte els serveis especials i el bus turístic), la xarxa d’autobusos de l’EMT, les línies de FGC dins de la corona 
1, el TramBaix i el TramBesòs.

Persones empadronades al Prat que hagin fet els 65 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i amb un 
nivell d’ingressos econòmics no superiors al doble de l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples).

A l’OIAC (Oficina d’informació i atenció ciutadana)

Normativa aplicable 

De la persona sol·licitant: 
1. Sol·licitud normalitzada (es pot emplenar a través del web - OIAC) 
2. Una fotografia actual de mida de carnet 
3. Si la persona és menor de 65 anys: certificat acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33%.
De la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar: 
1. Original i fotocòpia DNI 
2. Original i fotocòpia de la declaració de renda 
3. Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de la pensió percebuda 
4. Certificat de la Seguretat Social conforme no es rep cap tipus de pensió 
5. Justificant acreditatiu d’altres ingressos: pensions no contributives, nòmines, prestacions per atur, etc. 
6. Fotocòpia del llibre de família, si hi ha fills menors o amb discapacitat

-Ordenança Metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport. Aprovada el 28 d'abril de 1994. 
-Ordenança Metropolitana reguladora de l'atorgament i gestió del passi metropolità d'acompanyant de persones amb 
disminució en els serveis públics de transport col·lectiu de viatgers. Aprovada el 19 de desembre de 1996 

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www.aj-elprat.cat/?go=eedeafc546781224d7b3f0f2f79ce712ed8dc99761913b0cea1d49c21ea00aecc409d44c491ff86bc694b10497b71ae861b758b65180aa31adea0287ca4af43c63497e7dc799f98150881dfcca14ac3e


Targeta Rosa

La targeta rosa és un títol de transport que dóna dret a viatjar, de forma gratuïta o bé a un preu reduït, en els transports 
següents: línies d'autobús de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (dins la 1a corona metropolitana), Metro, Trambaix, 
Trambesòs i Funicular de Montjuïc. 
Queden excloses les línies singulars: Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, bus turístic i serveis especials.

Persones  majors de 60 anys, o bé en possessió del Certificat de reconeixement de la discapacitat de l'Institut Català 
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya. 

- Imprès de sol·licitud degudament omplert i signat (facilitat en les dependències municipals). 
- Acreditar  la condició de persona amb discapacitat (Certificat de reconeixement de discapacitat expedit per l'ICASS). 

Observacions  

Totes les persones hauran de complir els següents requisits, pel que fa als ingressos econòmics: 
- Per viatjar gratuïtament, cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors 
a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). 
- Per viatjar amb tarifa reduïda, cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) 
inferiors al doble de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

L´ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT (EMT)
Carrer 62, núm. 16-18, Sector A, Zona Franca de Barcelona 08040 Barcelona
Telèfon: 93 223 51 51 Fax: 93 223 44 43
e-mail: info@emt-amb.com

Anar a l'índex  

Normativa aplicable 

- Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarificació social del transport (BOP de Barcelona, núm. 127, de 
28/05/1994).

Telèfon Informació Transport Públic: 010 

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

mailto:info@emt-amb.com
http://www.emt-amb.com/


Carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

L’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) emet dos tipus de carnets que, juntament amb el títol de 
transport corresponent, donen dret a fer els trajectes de FGC de la corona 1 i altres trajectes amb diferents descomptes.
També permet utilitzar la xarxa d’autobusos i metro de TMB (excepte els serveis especials i el Bus Turístic), la xarxa d’autobusos 
de l’EMT, el TramBaix i el TramBesòs.
- Tipus A: Amb el carnet ja es lliura el títol de transport i té una validesa de 3 anys.
- Tipus B: El carnet té una validesa de 5 anys i possibilita l’adquisició de la Targeta T-4, vàlida per a 10 desplaçaments. 

Persones de 65 anys i més, o bé persones amb un grau de disminució igual o superior al 33 %
•Si no es tenen ingressos per pensió o són inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) es té dret al carnet de tipus A. (Segons 
el BOE de 30.12.2006, el SMI és de 570,60 €/mes.) 
•Si els ingressos són superiors, s’ha d’adquirir el carnet de tipus B.

On

OIAC (Oficina d’informació i atenció ciutadana)
FGC: Centre d’Atenció al Client (Estacions Pl. Espanya i Provença de Barcelona)

Per al carnet de tipus A 
1. Sol·licitud normalitzada 
2. Original i fotocòpia del DNI 
3. Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de la pensió percebuda o notificació de la millora de la pensió de l’any en curs 
4. Si la persona no cobra pensió, certificat negatiu de la Seguretat Social 
5. Si la persona és menor de 65 anys, certificat acreditatiu del grau de disminució
Per al carnet de tipus B 
1. Sol·licitud normalitzada 
2. Original i fotocòpia del DNI 
3. Si la persona és menor de 65 anys, certificat acreditatiu del grau de disminució

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

http://www.fgc.net/
http://www.aj-elprat.cat/?go=eedeafc546781224d7b3f0f2f79ce712ed8dc99761913b0cea1d49c21ea00aecc409d44c491ff86bc694b10497b71ae861b758b65180aa31b2916c8de43e44fbe3a2a038e27cb37e8a3e8248d838694f


Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport

Normativa aplicable 

És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del seu 
domicili habitual d'aquells minusvàlids que, per raó de la seva disminució, pateixen greus dificultats per utilitzar transports 
col·lectius.

Persones amb disminució física, psíquica o sensorial que acreditin el compliment dels requisits. 

-Imprès de sol·licitud, en model normalitzat. 
- Fotocòpia compulsada del DNI o NIE vigent. 
- Fotocòpia compulsada del DNI vigent del representant legal i acreditació de la representació legal quan signi la sol·licitud una 
persona que no sigui la possible beneficiària. 
- Certificat de convivència vigent. 
-Certificat d'ingressos de tota la unitat familiar

- LLEI 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels disminuïts.

Anar a l'índex  

Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat. (Generalitat de Catalunya).
Carrer Centre, 39-41 08820 El Prat de Llobregat 
Tel. 933 709 821 – Fax 933 789 926

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6032
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=695
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=695
http://www.seg-social.es/imserso/normativas/ley131982.pdf


Passi d'acompanyant de persones amb disminució

És un passi que permet que una persona n'acompanyi una altra amb discapacitat en un transport públic de l'Entitat 
Metropolitana de Transport, sense haver de pagar. El o la titular del passi és qui té la discapacitat i l'acompanyant pot ser 
qualsevol persona. En tot cas, l'acompanyant ha de viatjar amb la persona amb discapacitat. 

Persones amb discapacitat que impliqui la necessitat d'anar acompanyades.

- Una fotografia tipus carnet 
- Certificat de reconeixement de la disminució en què consti explícitament la necessitat  d'acompanyant. 
- Imprès de sol·licitud complimentat i signat
- Fotocòpia del DNI.

OIAC  (Oficina d’informació i atenció ciutadana)

Normativa aplicable 

Anar a l'índex  

- Ordenança reguladora de l'atorgament i gestió del Passi Metropolità d'Acompanyant de persones amb discapacitat en els 
serveis públics de transport col·lectiu de viatgers, aprovada definitivament pel Consell Metropolità en sessió de data 
19/12/1996.

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www.aj-elprat.cat/?go=eedeafc546781224d7b3f0f2f79ce712ed8dc99761913b0cea1d49c21ea00aecc409d44c491ff86bc694b10497b71ae861b758b65180aa310d8c57d385b788c5e0d39bb8b74602b8635ddd5728c057d8


Targeta d’aparcament per a persones amb disminució

La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució que 
tenen mobilitat reduïda, per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació.
Les modalitats de targeta d’aparcament són les següents:
• Targeta d’aparcament per a persones amb disminució (amb dues submodalitats: titular conductor del vehicle i titular no 
conductor)
• Targeta d’aparcament de transport col·lectiu

Persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i les que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 
amb correcció, o una reducció concèntrica igual o inferior a 10 graus. 

- Fotocòpia DNI del/de la titular
- Dues fotografies mida carnet actualitzades
- En el cas de titular conductor/a, fotocòpia permís de conduir
- Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què 
es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 
0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus).

OIAC (Oficina d’informació i atenció ciutadana)

Normativa aplicable 

-DECRET 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 
(DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002) 

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www.aj-elprat.cat/?go=eedeafc546781224d7b3f0f2f79ce712ed8dc99761913b0cea1d49c21ea00aecc409d44c491ff86b8ad19f09d82c1a23854064be0a286b28d6717856750afd921c11f43721fb5dc1dcd33a183c5a5cf3
http://www.gencat.net/diari/3602/02057032.htm
http://www.gencat.net/diari/3602/02057032.htm


Reserva d’estacionament per a persones amb disminució

És una autorització per tenir una reserva d'estacionament de vehicle a la via pública.

Persones que acreditin una discapacitat  que els provoca problemes de mobilitat greus i que acreditin la necessitat del 
desplaçament.

Sol·licitud mitjançant l'imprès normalitzat, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) indicant la ubicació de la reserva 
sol·licitada i acompanyant la documentació.

- Instància de sol·licitud i declaració jurada de la plaça que sol·licita (motivada) 
- Fotocòpia compulsada de la targeta d'aparcament (titular conductor - titular no conductor) 
- Fotocòpia del permís de conducció 
- Fotocòpia del permís de circulació 
- Fotocòpia de la targeta d' Inspecció Tècnica, on consti si el vehicle té alguna adaptació a la discapacitat 
- Qualificació de la disminució (on s'indica la disminució, el barem de mobilitat i l'ajut o no de tercera persona).

Anar a l'índex  

OIAC (Oficina d’informació i atenció ciutadana)

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www.aj-elprat.cat/?go=eedeafc546781224d7b3f0f2f79ce712ed8dc99761913b0cea1d49c21ea00aecc409d44c491ff86b1d6296c8ae6377e7e0ce60b2b1e7b75ee239d5246e13274bbf9aa017f56c6f03f0c79d9e35894271


Ajut per a l’obtenció o reconversió del carnet de conduir

Normativa aplicable 

És un ajut econòmic per a l’obtenció o reconversió del carnet de conduir, incorporat en el Programa d’ajudes d’atenció social 
de la Generalitat de Catalunya a persones amb disminució. 

- certificat de reconeixement de la disminució amb barem de mobilitat reduïda
- Acreditació que el reconeixement de la disminució va tenir lloc abans dels 65 anys, si la persona beneficiària té 65 anys o més
- Imprès oficial de sol·licitud d’ajut individual.
- Fotocòpia del DNI i NIF del beneficiari.
- Certificat de convivència de la unitat econòmica familiar.
- Declaració dels ingressos econòmics (Declaració de l’ IRPF de l’any anterior a la convocatòria o, si no es disposa d’aquest 
document, el certificat d’empresa referit als ingressos i rendes de capital, prestacions, pensions, etc.)
- Full de transferència bancària, correctament emplenat.
- Model de declaració jurada facilitat per l’Administració.
- Fotocòpia del certificat mèdic oficial per a l’obtenció del permís de conduir.
- Pressupost original, signat i segellat per una autoscola i referit a l’any de la convocatòria.

-Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat (DOGC núm. 2575, de 
10/02/1998). 
-Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les Lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 
20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials (DOGC núm. 1997, de 13/01/1995). 
-Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm. 4691 de 4/08/2006). 
-Ordre ASC/131/2007, de 4 de maig per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2007 i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del 
Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat (DOGC núm. 4882 del 14/05/07). 

Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat.
Carrer Centre, 39-41
Telèfon 93 370 98 21 Fax 93 378 99 26

Servei de Prestacions Individuals 
Palau de Mar: Pl. Pau Vila, 1, Barcelona
Tel. 93 483 10 00

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Persones afectades per una disminució que els impedeix  utilitzar altres mitjans de desplaçament o transport públic. Han de ser 
ciutadanes de la Comunitat Europea i residir legalment a Catalunya. No s'ha de beneficiar d'altres ajudes amb la mateixa finalitat.

http://www.gencat.net/benestar/impresos/15192.pdf
http://info.portalsocial.net/dbsV4/news/resources/DM152PDF.pdf
http://www.gencat.net/benestar/dgaia/normes/dl1794.htm
http://www.gencat.net/benestar/dgaia/normes/d1306.htm
http://www.gencat.net/diari/4882/07117144.htm
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6032


Ajudes per l’adaptació del vehicle

Normativa aplicable 

És un ajut econòmic per a l'adaptació del vehicle, incorporat al Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya.

- Ser ciutadà de la Comunitat Europea i residir legalment a Catalunya. 
- Tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat amb mobilitat reduïda. Les ajudes es podran atorgar a persones que no superin el barem de 
mobilitat, però que requereixin adaptacions al vehicle. 
- Acreditar que el reconeixement de la discapacitat va tenir lloc abans dels 65 anys, si la persona beneficiària té 65 anys o més. 
- No beneficiar-se d'ajudes per la mateixa finalitat i no haver-se beneficiat d'aquesta ajuda en els cinc anys anteriors, excepte en cas de sinistre total.

- Imprès oficial de sol·licitud d'ajut individual.
- Fotocòpia del DNI/NIF del beneficiari. 
- Certificat de convivència de la unitat familiar. 
- Declaració d'ingressos (Declaració de l'IRPF de l'any anterior a la convocatòria o, si no es disposa d'aquest document, el certificat d'empresa referit als 
ingressos i rendes de capital, prestacions, pensions, etc.). 
- Full de transferència bancària, correctament emplenat 
- Dos models de declaració jurada facilitats per l'Administració. 
- Fotocòpia del permís de conducció del beneficiari de l'ajuda per les dues cares, on constin les condicions restrictives de la persona. Si té el carnet en tràmit, 
fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l'obtenció del carnet. 
- Pressupost original, signat i segellat, referit a l'any de la convocatòria, de l'adaptació del vehicle. 
- Si es tracta d'un vehicle automàtic cal presentar un pressupost total del vehicle.

- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm. 4691, de 4/08/2006) 
- Ordre ASC/131/2007, de 4 de maig per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2007 i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del 
Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat (DOGC núm. 4882 del 14/05/07). 
- Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat (DOGC núm. 2575, de 
10/02/1998).

Servei de Prestacions Individuals 
Palau de Mar: Pl. Pau Vila, 1, Barcelona
Tel. 93 483 10 00

Anar a l'índex  

Què és?

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Requisits necessaris

Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat.
Carrer Centre, 39-41
Telèfon 93 370 98 21  Fax 93 378 99 26

http://www.gencat.net/benestar/impresos/15192.pdf
http://www.gencat.net/benestar/dgaia/normes/d1306.htm
http://www.gencat.net/diari/4882/07117144.htm
http://info.portalsocial.net/dbsV4/news/resources/DM152PDF.pdf
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6032


Ajudes per l’adquisició d’un vehicle

Normativa aplicable 

És un ajut econòmic per a l'adquisició d'un vehicle. Es troba incorporat al Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat de la 
Generalitat de Catalunya.

- Ser ciutadà de la Comunitat Europea i residir legalment a Catalunya. 
- Tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat amb mobilitat reduïda i disposar de permís de conduir*.
-Acreditar que el reconeixement de la discapacitat va tenir lloc abans dels 65 anys, si la persona beneficiària té 65 anys o més. 
- No beneficiar-se d'ajudes per la mateixa finalitat i no haver-se beneficiat d'aquesta ajuda en els cinc anys anteriors, excepte en cas de sinistre total. 

* En el cas que la persona no pugui obtenir el permís de conduir a causa de la seva discapacitat o edat, ha d'acomplir uns altres  requisits.

- Imprès oficial de sol·licitud d'ajut individual.
- Fotocòpia del DNI/NIF del beneficiari. 
- Certificat de convivència de la unitat familiar. 
- Declaració d'ingressos (Declaració de l'IRPF de l'any anterior a la convocatòria o, si no es disposa d'aquest document, el certificat d'empresa referit als 
ingressos i rendes de capital, prestacions, pensions, etc.). 
- Full de transferència bancària, correctament emplenat. 
- Model de declaració jurada facilitat per l'Administració. 
- Fotocòpia del permís de conducció del beneficiari de l'ajuda per les dues cares, on constin les condicions restrictives de la persona. Si té el carnet en 
tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l'obtenció del carnet. Si no pot obtenir el permís de conducció, certificat de necessitat de l'EVO 
corresponent. 
- Pressupost original o fotocòpia de la factura del vehicle, segellat pel concessionari, referit a l'any de la convocatòria. 
- Si es tracta d'una compravenda entre particulars, fotocòpia del contracte corresponent. 

- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm. 4691, de 4/08/2006) 
- Ordre ASC/131/2007, de 4 de maig per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2007 i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del 
Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat (DOGC núm. 4882 del 14/05/07). 
- Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat (DOGC núm. 2575, de 
10/02/1998).

Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat.
Carrer Centre, 39-41
Telèfon 93 370 98 21 Fax 93 378 99 26

Servei de Prestacions Individuals 
Palau de Mar: Pl. Pau Vila, 1, Barcelona
Tel. 93 483 10 00

Anar a l'índex  

Què és?

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Requisits necessaris

http://w3.bcn.es/V43/Home/V43HomeLinkPl/0,3632,68174541_73312355_1,00.html
http://www.gencat.net/benestar/impresos/15192.pdf
http://www.gencat.net/benestar/dgaia/normes/d1306.htm
http://www.gencat.net/diari/4882/07117144.htm
http://info.portalsocial.net/dbsV4/news/resources/DM152PDF.pdf
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6032
http://w3.bcn.es/V43/Home/V43HomeLinkPl/0,3632,68174541_73312355_1,00.html


Exempció de l’impost de matriculació

Normativa aplicable 

-Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials (BOE núm. 312, de 29/12/1992) (articles 65.1.a.5è i 66.1.d). 
- Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE núm. 313, de 30/12/2000). 
- Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, d'aprovació del Reglament dels Impostos Especials (BOE núm. 179, de 28/07/1995) 
(article 137.1.c).

Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el seu domicili. 
Tel. d'informació tributària: 901 33 55 33

Les persones amb discapacitat tenen dret a tramitar l'exempció de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport 
(IEDMT) del seu vehicle.

Persones que disposen del certificat de reconeixement de la discapacitat amb un percentatge igual o superior al 33%.

- El vehicle ha d'estar a nom de la persona amb discapacitat i ha de ser del seu ús exclusiu. 
- No se'n pot fer transmissió posterior inter vivos com a mínim en els quatre anys següents a la seva adquisició, i ha d'haver 
passat el mateix temps des de la compra anterior (llevat dels casos de sinistre total).

- Certificat de reconeixement de la discapacitat

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Requisits necessaris

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l38-1992.t2.html#a65
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1165-1995.html
http://www.aeat.es/wps/portal/Home?url=&channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0


Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica

Exempció del pagament de l'impost per a vehicles de persones amb disminució.

Persones amb discapacitat legalment reconeguda  (en grau igual o superior al 33%)  que disposen de vehicles matriculats a 
nom  seu, per al seu ús exclusiu, tant si el  condueixen elles mateixes com si només els serveix de transport (condueix una 
altra persona). 
Poden tenir Exempció de l'impost els vehicles de persones amb discapacitat, els adaptats per a persones amb discapacitat 
física i els autoturismes que tinguessin reconeguda l'exempció per a l'exercici 2002 sempre que el vehicle acompleixi els 
mateixos requisits que es van exigir per a la concessió de l'exempció inicial.

OIAC o Departament de Gestió Tributària

Observacions  

- Fotocòpia de la documentació del vehicle. 
- Fotocòpia de la resolució de la Generalitat de Catalunya (Oficina de Benestar i Família, carrer Riu Llobregat, 94) que declara la  
discapacitat i el seu percentatge. 
- En el cas que la liquidació hagi estat pagada, les dades del compte corrent (còpia de la pàgina on figuri el número del compte) 
per fer la devolució per transferència bancària, i també còpia del rebut que s'hagi pagat. 

Acordada l'exempció, tindrà efectes en l'exercici de la data de la seva sol·licitud i s'expedirà un document acreditatiu de l'acord 
de concessió d'aquesta exempció

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www.aj-elprat.cat/?go=eedeafc546781224d7b3f0f2f79ce712ed8dc99761913b0cea1d49c21ea00aecc409d44c491ff86bc694b10497b71ae87061ffd4fce15e7802564b78313e3cb934d29f65fe9ac3efd5e0033544dcb80a


Reducció de l’IVA en l’adquisició d’un vehicle especial

Normativa aplicable 
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (BOE núm. 29, de 29/12/1992) (articles 91.Dos.1.4t i 
91.Dos.2). 
- Llei 26/2006, de 24 d'abril, de modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, per a la 
clarificació del concepte de vehicle destinat al transport de persones amb discapacitat contingut a la mateixa llei (BOE núm. 98, 
de 25/04/2006).

Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el seu domicili
Tel. d'informació tributària: 901 33 55 33

És una reducció, del 16% al 4%, en el tipus impositiu de l' IVA (impost sobre el valor afegit). 

Persones que adquireixin un vehicle de motor destinat a transportar habitualment una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, 
en sigui o no el conductor o conductora. La persona amb discapacitat i mobilitat reduïda ha de disposar del certificat de 
reconeixement de la discapacitat amb un percentatge igual o superior al 33%.

- Un vehicle especialment construït per persones amb mobilitat reduïda, segons l'article 20 de l'Annex I del Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març (que no superi en pla els 40 km per hora, etc.) o una cadira de rodes per ús exclusiu per persones amb 
discapacitat. 
- Vehicles destinats a autotaxis o autoturismes especials per al transport de persones amb discapacitat amb cadira de rodes que, 
adaptats o no transportin habitualment a persones amb discapacitat amb cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, amb 
independència de qui sigui el conductor. 

-Certificat de reconeixement de la discapacitat 
- Imprès Model 03

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Requisits necessaris

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l37-1992.html
http://www.aeat.es/wps/portal/Home?url=&channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/03/mod_03.pdf


Anar a l'índex  

•Accés al món del treball i als serveis de 

suport a la integració laboral (SSIL

•Ajudes econòmiques per al  treball autònom

•Subvencions de concessió directa, per a la 

creació i el manteniment de llocs de treball

•Beneficis per a les empreses que contracten 

persones amb discapacitat

•Subvencions a empreses per l’adaptació del 

lloc de treball

•Centre Especial de Treball



Accés al món del treball i els Serveis de Suport a la Integració Laboral (SSIL)

Normativa aplicable 

Les persones amb discapacitat amb capacitat de rendiment normal o quasi normal, i dotades d'una autonomia suficient per a la 
vida professional i social, han de ser orientades cap a la integració en el sistema ordinari de treball. Per  aquest motiu cal que 
en primer lloc els Equips de Valoració i Orientació Laboral (EVO) del CAD avaluïn la seva capacitat laboral.

-ORDRE d'1 de març de 1990, pel la qual s'institueixen els serveis socials de suport a la integració laboral de les 
persones amb disminució i es regula el seu règim jurídic. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1308, pàg. 2858, de 
22.6.1990). (DOGC núm. 1267 publicat el 14/03/1990) 

-CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre d'1 de març de 1990, per la qual s'institueixen els serveis socials de suport a la 
integració laboral de les persones amb disminució i es regula el seu règim jurídic (DOGC núm. 1267, pàg. 1027, de 
14.3.1990). (DOGC núm. 1308 publicat el 22/06/1990) 

Els serveis de suport a la integració laboral (SSIL) són equips multiprofessionals (professionals del camp psicopedagògic, 
de treball social i monitors de suport) i tenen com a objectiu aconseguir l'adaptació a l'entorn laboral en particular, i a l'entorn 
cívic en general, de les persones amb disminució amb capacitat laboral. Cada Centre Especial de Treball (CET) compta amb 
un SSIL que treballa amb els seus usuaris i usuàries. Les persones amb discapacitat que no treballen  en cap CET poden 
dirigir-se a un SSIL extern.

Persones en edat laboral, i amb un grau de disminució oficialment reconegut (certificat de reconeixement de la disminució) 
igual o superior al 33%.

- Inscriure's a l'oficina corresponent de l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).
- Inscriure's al Servei Català de Col·locació, dins del registre de treballadors disminuïts.
- Dirigir-se a un SSIL.

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Us poden donar més informació sobre els SSIL a les oficines del CAD.

http://www4.gencat.net:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%221267%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D19%26K%3D90011045%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.net:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%221267%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D19%26K%3D90011045%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.net:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%221267%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D19%26K%3D90011045%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%221308%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D38%26K%3D90134075%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%221308%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D38%26K%3D90134075%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%221308%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D38%26K%3D90134075%26R%3DY%26U%3D1


Ajudes econòmiques per al  treball autònom

Normativa aplicable 

Subvencions al treball autònom del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat 
La finalitat de les subvencions és contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució en treballadors autònoms o per compte propi de persones 
aturades que figurin inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat.

Cal presentar la sol·licitud amb el model normalitzat  amb la següent documentació (original i fotocòpia per a la seva compulsa) :
- DNI i NIF 
- Memòria del pla a realitzar i pla financer sobre la viabilitat del projecte. 
- Certificat de l'Oficina del Servei d'Ocupació Català (OSOC) on consti estar aturat i antiguitat i baixa, si escau. 
- Certificat oficial de reconeixement de la discapacitat 
- Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social 
- Certificat de concessió del préstec amb subvenció financera 
- Si es demana assistència tècnica, memòria de l'entitat que fa l'estudi i el pressupost. 

Registre dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball.                   A l’Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat.

- Ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir els ajuts destinats a la promoció de l'ocupació autònoma i es determina 
l'import màxim destinat a aquestes ajudes per a l'any 2006 (DOGC núm. 4686, de 28/07/2006). 
- Ordre TRI/139/2002, de 16 d'abril (DOGC núm. 3631, de 08/05/2002). 
- Llei 45/2002, de 12 de desembre (BOE núm. 298, de 13/12/2002). 
- Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits d'ocupació i de formació professional ocupacional 
(BOE núm. 83, de 07/04/2006). Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Podran ser beneficiàries dels ajuts que preveu aquesta Ordre les persones físiques en situació d'atur que es vulguin constituir com a treballadors autònoms, 
o que s'hagin constituït en treballadors autònoms en l'exercici pressupostari en el qual sol·liciten l'ajut, per tal de portar a terme el seu propi negoci, i que 
compleixin els requisits que estableix aquesta Ordre.

Tipus d’ajuts 

a) Subvenció financera per a la reducció de les quotes dels préstecs concedits amb la finalitat de finançar els projectes esmentats a l'article 2, regulada en la 
secció primera del capítol 2 d'aquesta Ordre.
b) Subvenció a fons perdut o renda de subsistència, per un sol cop, que contribueixi a garantir uns ingressos mínims a l'inici de l'activitat, regulada en la 
secció segona del capítol 2 d'aquesta Ordre.
c) Ajut per a assistència tècnica, regulada en la secció tercera del capítol 2 d'aquesta Ordre.

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6032
http://www.gencat.net/diari/4686/06188029.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l45-2002.html
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/06248


Subvencions, de concessió directa,per a la creació i el manteniment de llocs de treball

Normativa aplicable 

Subvencions, de concessió directa, per a la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat, 
del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
L'objectiu és fomentar les accions destinades a finançar iniciatives que generin ocupació per a persones amb discapacitat 
desocupades, mitjançant la creació, l'ampliació o el manteniment de llocs de treball o accions que les ajudin a constituir-se com a 
treballadors / treballadores autònoms. Consta de dos programes: 
a) Subvencions per a la creació de centres especials de treball i ampliació de la plantilla 
b) Subvencions per al manteniment de llocs de treball en centres especials de treball 
c) Subvencions per a la constitució com a treballadores/ treballadors autònoms

Són beneficiaris d’aquests programes de subvencions:
•Els centres especials de treball.
•Els treballadors amb disminució desocupats que figurin inscrits com a demandants en l’oficina de treball corresponent i que 
projectin constituir-se en treballadors autònoms

•A l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS): Plaça Pau Vila, 1 (Barcelona), Tel. 93 483 10 00
•A qualsevol Oficina d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat.

- Ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir els ajuts destinats a la promoció de l'ocupació autònoma i es determina 
l'import màxim destinat a aquestes ajudes per a l'any 2006 (DOGC núm. 4686, de 28/07/2006). 
- Ordre TRI/139/2002, de 16 d'abril (DOGC núm. 3631, de 08/05/2002). 
- Llei 45/2002, de 12 de desembre (BOE núm. 298, de 13/12/2002). 
- Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits d'ocupació i de formació professional ocupacional 
(BOE núm. 83, de 07/04/2006). 

Anar a l'índex  

Què és?

Són beneficiaris/es  

On cal anar?

http://www.gencat.net/diari/4686/06188029.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l45-2002.html
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/06248
http://www.gencat.net/benestar/organismes/socials/


Beneficis per a les empreses que contracten persones amb discapacitat

Normativa aplicable 

Accedir al món laboral pot comportar dificultats per a qualsevol persona, però les dificultats s’incrementen en el cas de col·lectius 
com el de les persones amb discapacitat. Per aquest motiu, cal desenvolupar mecanismes específics dirigits a facilitar la 
integració laboral i a fomentar la igualtat d’oportunitats entre tots els grups socials. Aquest és l’objectiu de diverses actuacions 
polítiques que, traduïdes en legislació laboral, donen lloc a incentius econòmics orientats a la creació de llocs de treball per a 
persones amb discapacitat.

• Podran beneficiar-se les empreses que contractin a persones amb discapacitat  amb un grau de disminució igual o superior al 
33% i, en relació amb el Programa de Foment de l’Ocupació per a l’any 2007, també tindran dret als beneficis els i les  
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total (absoluta o 
gran invalidesa) i els i les pensionistes de classes passives amb una pensió reconeguda de jubilació o de retir per incapacitat 
permanent per al servei o inutilitat. Llei 51/2003

La norma marc que recull les actuacions bàsiques per a la integració de les persones amb discapacitats és la LISMI, Llei 
d’integració social del minusvàlid de l’any 1982. Aquesta Llei inclou un conjunt de mesures que tenen per objecte garantir la 
integració de les persones amb discapacitat i que afecten tots els àmbits de la societat: atenció mèdica i psicològica, rehabilitació, 
educació, orientació, integració laboral, garantia de drets econòmics, jurídics i socials.

-Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 103, de 30/04/1982) (Articles 41 a 45).

Per més informació: 

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

http://www.gencat.net/treball/doc/doc_45344599_1.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/22066
http://www.discapnet.es/documentos/legislacion/0012.htm


Subvencions a empreses per a l'adaptació del lloc de treball

Normativa aplicable 

És una subvenció (a càrrec del Departament de Treball de la Generalitat) del 80% del cost real de les obres (segons el que 
estableix la llei vigent), destinada a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació dels equips de protecció personal necessaris per 
evitar accidents laborals o a l'eliminació dels obstacles que impedeixin o dificultin el treball a les  persones amb  discapacitat 
contractades.

Empreses que han  contractat un treballador o treballadora amb discapacitat, a l'empara del Reial decret 1451/83, d'11 de 
maig, i han hagut d'adaptar-li el lloc de treball.

-Full de sol·licitud de l'ajuda per a l'empresa, facilitat per l'administració.
-Contracte de treball del treballador amb disminució.
-Darrer butlletí de cotització a la Seguretat Social del treballador amb discapacitat.
-Pressupost del cost de l'adaptació de la seva factura.

Les empreses sol·licitants dels beneficis hauran de presentar la documentació a l'Oficina del Servei d'Ocupació Català 
(SOC) que correspongui.

-RD 1451/1983, d'11 de maig, que regula el treball selectiu i les mesures de foment del treball per a discapacitats (BOE núm. 
133, de 04/06/1983). 
-RD 170/2004, de 30 de gener, pel que es modifica el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig.

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_es/home.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1451-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd170-2004.html


Centre Especial de treball (CET)

Normativa aplicable 

Els centres especials de treball (CET) són empreses que compten, en la seva plantilla, amb un mínim del 70% de treballadors i 
treballadores amb discapacitat. No computa a aquest efecte el personal no discapacitat destinat a tasques d'ajustament personal i 
social. Els CET tenen com a objectiu principal fer un treball productiu i participar regularment en les operacions de mercat, i com a 
finalitat, assegurar una feina remunerada i la prestació dels serveis d'ajustament personal i social que necessitin els seus 
treballadors i treballadores amb discapacitat. A la vegada, cada CET compta amb un servei de suport a la integració laboral 
(SSIL), que és un mitjà d'integració al règim de treball ordinari.

Persones en edat laboral i que hagin finalitzat el període de formació i que disposin del (Certificat oficial de reconeixement de 
la discapacitat) amb un grau  igual o superior al 33% i que en conseqüència tenen una disminució de la seva capacitat de 
treball igual o superior a aquest percentatge. 

-L'usuari presentarà la demanda al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui i adjuntarà la documentació 
acreditativa de la seva situació. L'Equip de Valoració i Orientació Laboral determinarà la conveniència o no d'assistir a un CET. 
-Cal, alhora, fer la demanda al CET que es desitgi. 

-Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 103, de 30/04/1982) (Articles 41 a 45). 
- Reial decret 1368/85, de 17 de juliol, sobre la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin en Centres Especials de Treball (BOE 
núm. 189, de 08/08/1985), modificat pel Reial decret 427/1999, de 12 de març (BOE núm. 73, de 26/03/1999). 
- Ordre de 12 de juny de 1992, per la qual es crea el Registre de Centres Especials de Treball i la Comissió d'avaluació i seguiment dels programes de 
suport a la integració laboral de disminuïts. 
- Ordre ASC/163/2007, de 23 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions públiques per a la realització d'accions 
relatives a les unitats de suport a l'activitat professional, en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els 
centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2007.

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

On cal anar?

Centres d'Atenció a Disminuïts (CAD)

http://www.discapnet.es/documentos/legislacion/0012.htm
http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_1400_A_fichero_E_3.1.5
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D(NUMDOG%3D%221610%22)+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D12%26K%3D92146105%26R%3DY%26U%3D1
http://www.gencat.net/diari/4892/07141144.htm


Anar a l'índex

•Programa d’ajudes d’atenció social per a 
persones amb disminució (PUA

•Programa de suport a l’autonomia a la llar per 
a persones amb discapacitat

•Pensió no contributiva per invalidesa

•Prestació econòmica per fill/a a càrrec

•Ajuts per a alumnes amb necessitats 
educatives especials

•Assistència sanitària i prestació farmacèutica

•Farmàcia Gratuïta per a malalts crònics

•Prestacions ortopèdiques

•Deduccions i reduccions en la declaració de 
l’IRPF

•Reducció de l’Impost sobre el patrimoni

•Deduccions i reduccions en els imposts de 
successions i donacions
•Reducció del tipus impositiu aplicable en 
l’impost sobre transmissions patrimonials en 
l’adquisició de l’habitatge habitual per a 
persones amb discapacitat



Programa d’ajudes d’atenció social per a persones amb disminució (PUA)

Normativa aplicable 

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm. 4691, de 4/08/2006) 
- Ordre ASC/131/2007, de 4 de maig per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2007 i s'aproven les bases per a la 
concessió d'ajuts del Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat (DOGC núm. 4882 del 14/05/07). 
- Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat 
(DOGC núm. 2575, de 10/02/1998).

El termini de sol·licitud i la documentació necessària són diferents per als diferents tipus d’ajudes: 
- Per a serveis. 
- Per a l’autonomia personal i la comunicació. 
- Per a mobilitat i transport. 
- Hi ha diferents terminis de presentació de sol·licituds en funció del programa que es sol·liciti.

Aquest programa té l'objectiu de facilitar la prestació dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal 
de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, amb mesures compensatòries, a fi de millorar-los la  qualitat de 
vida i fomentar-ne la integració social. Es regeix per convocatòria pública anual.

Les persones que ho sol·licitin han de tenir residència legal a Catalunya, tenir reconegut un grau de disminució igual o superior 
al 33% i estar dintre dels barems econòmics fixats.

Podeu sol·licitar més informació al 900 300 500, Departament d’Acció Social i Ciutadania

Anar a l'índex  

Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat. (Generalitat de Catalunya).
Carrer Centre, 39-41 08820 El Prat de Llobregat 
Tel. 933 709 821 – Fax 933 789 926

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar? Convocatòria 
d'ajudes 
d'atenció social 
a persones amb 
discapacitat

http://www.gencat.net/benestar/dgaia/normes/d1306.htm
http://www.gencat.net/diari/4882/07117144.htm
http://info.portalsocial.net/dbsV4/news/resources/DM152PDF.pdf
http://www.gencat.net/benestar/impresos/15192.pdf
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=127


Programa de suport a l'autonomia a la  llar per a persones amb discapacitat

Aquest programa té com a objectiu contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva 
llar com en la comunitat, possibilitar la seva autonomia, mitjançant l'atorgament d'un ajut econòmic complementari per prestar-li 
el suport personal necessari per promoure la seva integració social.

• Residir a Catalunya, amb una antelació mínima d'un any a la data de presentació de la sol·licitud. 
• Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i tenir una edat compresa entre els 18 i els 65 anys. 
• Poder desenvolupar les activitats de la vida diària mitjançant el suport previst, ajustat a les  necessitats individuals. 
• Acreditar la necessitat i la idoneïtat del servei de suport personal mitjançant un informe del servei de valoració i orientació de 
les persones amb discapacitat corresponent. 
• Disposar d'un pla d'atenció personal, elaborat per l'entitat col·laboradora del programa i prestadora del servei.

Cal presentar la sol·licitud en l'imprès normalitzat a les dependències del Departament d'Acció Social i Ciutadania, adjuntant la 

documentació especificada en l'imprès. Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat.

Normativa aplicable 

-ORDRE BES/6/2002, de 10 de gener, per la qual s'estableix el Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar, s'obre 
convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts a persones naturals per a programes del Departament 
de Benestar Social en matèria de serveis socials. (DOGC núm. 3556 publicat el 18/01/2002) 
-ORDRE ASC/123/2007, de 30 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2007, i s'aproven les bases per a la 
concessió d'ajuts del Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar. (DOGC núm. 4879 publicat el 09/05/2007) 

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

On cal anar?

Persones amb disminució física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o en parella o 
amb altres persones, amb un nombre màxim de quatre, i que requereixin un determinat suport per poder gestionar-se i ser més 
autònomes. 

Requisits necessaris

No podran obtenir la condició de persona beneficiària les persones sol·licitants que incorrin en alguna de les condicions que 
preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Per resoldre favorablement qualsevol 
sol·licitud serà preceptiu comptar amb l'informe tècnic corresponent, emès pel Servei de Valoració i Orientació. 

http://www.gencat.net/benestar/impresos/36420.pdf
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6032
http://www.gencat.net/diari/3556/02009079.htm
http://www.gencat.net/diari/3556/02009079.htm
http://www.gencat.net/diari/3556/02009079.htm
http://www.gencat.net/diari/4879/07116230.htm
http://www.gencat.net/diari/4879/07116230.htm


Pensió no contributiva per invalidesa

Normativa aplicable 

La pensió per invalidesa, en la modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada i de 
caràcter periòdic.

-REIAL DECRET 1578/2006, de 22 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat 
Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2007. (BOE núm. 312 publicat el 30/12/2005) 

-LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. (DOGC núm. 4691 publicat el 04/08/2006) 

Persones entre 18 i 65 anys afectades per una disminució permanent igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o 
sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

- Impres de sol·licitud. 
-Fotocòpia compulsada del DNI o NIE vigent. 
-Fotocòpia compulsada del certificat de convivència actualitzat. 
-Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de la disminució, únicament en cas que la persona hagi estat qualificada en 
una comunitat autònoma diferent de Catalunya

Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat.
Carrer Centre, 39-41
Telèfon 93 370 98 21 Fax 93 378 99 26

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22958&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22958&txtlen=1000
http://www.gencat.net/diari/4691/06206077.htm
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6032


Prestació econòmica per fill/a a càrrec

Centre d’atenció i informació de l’INSS al Prat de Llobregat
C de Girona, 72 
Telèfons: 93 379 53 91 o 93 379 57 45 
Fax: 93 370 17 14 

Normativa aplicable 

És una assignació econòmica que es concedeix a la unitat familiar per tal de donar suport al fet de tenir un/a  fill/a 
amb discapacitat que hi depèn.

Persones menors de 18 anys o persones adultes afectades d'una minusvalidesa en grau igual o superior al 65%, sigui quina sigui 
la seva filiació. També s'hi inclouen els menors acollits en acolliment familiar, permanent o preadoptiu, sempre que no se superi el 
límit d'ingressos establert.

-El procediment s'iniciarà prèvia presentació davant l'INSS de la corresponent sol·licitud i s'han d'aportar els documents 
necessaris per a l'acreditació de les circumstàncies determinades del dret. 
-DNI del sol·licitant, de l'altre/a progenitor/a adoptant o acollidor/a permanent o preadoptiu i dels fills o menors pels quals se 
sol·licita la prestació que hagin fet 14 anys.
-Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en els casos previstos al RD 178/2003, de 14 de febrer, i RD 
523/2006, de 28 d'abril).
-Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills expedit pel registre civil pertinent.
-Justificant d'ingressos: heu de presentar, si escau, la documentació que acrediti el nivell de rendes indicat a la sol·licitud. 
-Acreditació de la condició de persona amb discapacitat (Certificat de reconeixement de discapacitat expedit per l'ICASS). 

-Real Decreto Ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección familiar de la 
Seguridad Social. (BOE 17-01-00). 

Gestió telefònica al 900 16 65 65

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

On cal anar?

Documentació que cal aportar 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Accionprotectorapre12778/index.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl1-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl1-2000.html


Ajuts per a l’alumnat amb necessitats educatives especials

Serveis Territorial d’Educació al Baix Llobregat - Anoia
Laureà Miró, 328-330
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon 93 685 94 50
Fax 93 685 94 60

Ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius 
o sensorials, matriculat en centres docents sostinguts amb fons públics que participi en les convivències escolars organitzades 
pel centre docent.

Persones amb discapacitat psíquica, motriu o sensorial.

La direcció del centre ha de remetre al Departament d'Educació la documentació següent: 
-Sol·licitud en l'imprès normalitzat 
-Certificat justificatiu de la realització de les convivències. 
-Memòria en què es detallin les activitats que s'han dut a terme amb relació al tipus de deficiència dels alumnes; la memòria ha 
de permetre avaluar la qualitat didàctica de l'activitat. 
-Certificat de la direcció del centre amb la relació detallada de les despeses i els ingressos de l'activitat. 
-Declaració conforme no s'ha rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol organisme o entitat pública.

Podeu sol·licitar més informació al  93 400 69 00, 
telèfon d’informació de beques i ajuts

-RESOLUCIÓ EDU/1186/2007, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics, per a 
l'assistència a convivències escolars durant el curs escolar 2006-2007. (DOGC núm. 4872 publicat el 30/04/2007) 

Normativa aplicable 

Observacions  

Quedarà reflectit en la convocatòria anual que s'obre normalment a partir del mes de març del curs escolar.

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.7489baa3d9df0d7105c12f10b0c0e1a0/?vgnextoid=a4755c7d4b267110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a4755c7d4b267110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.net/diari/4872/07106031.htm
http://www.gencat.net/diari/4872/07106031.htm
http://www.gencat.net/diari/4872/07106031.htm


Assistència sanitària i prestació farmacèutica

Normativa aplicable 

Les persones amb discapacitat que no siguin beneficiàries de la Seguretat Social poden sol·licitar la prestació de serveis amb 
idèntica extensió que els d'Assistència Sanitària i Farmacèutica per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat del Règim 
General de la Seguretat Social. La dispensació dels medicaments, inclosos en la prestació farmacèutica, serà gratuïta.

• Cal tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%. 
• Tenir residència legal a l'Estat espanyol. 
• No ésser titular de la Seguretat Social. 
• No ser beneficiari o no tenir dret a una prestació anàloga per naturalesa i finalitat, atorgada per un altre organisme. 
• No tenir dret (per qualsevol títol, obligatori o com a millora voluntària, ja sigui com a titulars o beneficiaris) a les prestacions 
d'assistència sanitària, inclosa la farmacèutica, al Règim General o als Règims Especials del sistema de Seguretat Social.

-Full de sol·licitud. 
-Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant. 
-Fotocòpia compulsada del DNI del representant i acreditació de la representació quan signi la sol.licitud una persona que no en 
sigui el possible beneficiari. 
-En cas d'estrangers, fotocòpia compulsada del passaport i de la targeta, permís o justificant de residència a l'Estat espanyol. 
-Certificat de convivència vigent emès per l'Ajuntament corresponent. 
-Certificat negatiu d'afiliació a la Seguretat Social de la persona amb discapacitat més totes les persones que constin al Certificat 
de convivència que estiguin en edat laboral.

Al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que correspongui. 

-Reial decret 383/1984, de l'1 de febrer (BOE de 27/02/1984), pel que s'estableix i regula el sistema especial de prestacions 
socials i econòmiques previst en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI). 
- Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 103, de 30/04/1982). Anar a l'índex  

Què és?

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Requisits necessaris

http://www.seg-social.es/imserso/normativas/rd3831984.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l13-1982.html


Farmàcia Gratuïta per a persones amb malalties cròniques

És la concessió excepcional de farmàcia gratuïta.

- Cal tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%.
- Cal una valoració prèvia i aprovació del Consorci Sanitari de Barcelona. 
- Cal ser malalt crònic amb necessitat de medicació permanent. 
- No tenir prou recursos econòmics.

Cal presentar una sol·licitud adreçada al Director del Servei Català de Salut (fent constar totes les dades personals, adreça, telèfon, etc.) signada per la 
persona interessada o el seu representant legal i adjuntar la documentació següent:
-Fotocòpia del Certificat oficial de reconeixement de la discapacitat (ICASS, IMSERSO). 
-Fotocòpia del DNI del sol·licitant o Llibre de família en cas dels menors d'edat. 
-Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI). 
-Certificat de convivència de la unitat familiar emès per l'Ajuntament corresponent. 
-Justificants d'ingressos econòmics: declaració de l'IRPF o certificat emès per la Delegació d'Hisenda conforme no s'està obligat a presentar la declaració i 
fotocòpia de certificats d'ingressos o carència dels mateixos (atur, pensions, etc.). 
-Informe emès pel treballador social o entitat representativa de Serveis Socials o del treballador social de l'ABS (Àrea Bàsica de Salut). 
-Certificat mèdic del metge de capçalera o especialista amb el diagnòstic de la malaltia crònica i la prescripció mèdica mensual, amb indicació detallada de 
nom, presentació i dosis dels medicaments prescrits.

Consorci Sanitari de Barcelona- Departament d'Atenció al Client- 
Edifici Mestral. Parc Sanitari Pere Virgili 
Avinguda Esteve Terrades, 30 
08023 - Barcelona 
Tel. 93 259 41 00 
Tel. Sanitat respon: 902 11 14 44 Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Persones que disposen del certificat de discapacitat, que tenen malalties cròniques i necessiten prendre una medicació de forma permanent i no tenen 
recursos econòmics suficients per fer front a la despesa

Requisits necessaris

http://www.csbcn.org/


Prestacions ortopèdiques

Normativa aplicable 

El Servei Català de la Salut (Cat Salut) s’encarrega de garantir l’assistència sanitària integral i de qualitat per a tothom, i 
garanteix a totes les persones assegurades l’obtenció de les prestacions ortopèdiques que l'especialista consideri oportunes.

Persones a qui un metge o metgessa especialista ha prescrit la necessitat d'un article ortopèdic. 

A la unitat de tramitació 
1. Et cal acreditar-te amb la teva targeta sanitària individual (TSI). 
2. Has de lliurar el document PAO: prescripció d’article ortopèdic. 
3. Et donaran un document per la validació administrativa. 
4. Et donaran la informació necessària per tal de garantir la teva lliure elecció de centre dispensador d'articles ortoprotètics. 
5. T'informaran dels tràmits necessaris per obtenir l'article, sense necessitat d'abonar prèviament l'ajut econòmic del Cat Salut.
Al centre dispensador d'articles et cal 
-Lliurar el PAO i el document de validació administrativa. 
-Signar el PAO un cop hagis rebut l'article i abonar, si s'escau, la part corresponent als usuaris (segons el catàleg aprovat). 

-Decret 79/1998 
-Decret 128/2001 
-Resolució SLT/3155/ 2004, de 12 de novembre, per la qual es revisa el catàleg de prestacions ortoprotètiques

Per més informació, podeu adreçar-vos  al vostre CAP, trucar al telèfon "Sanitat Respon" (24 hores):  902 
11 14 44 o  enviar un correu a l’adreça de correu electrònic del Consorci:  informa.csbcn@catsalut.neti

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://www10.gencat.net/catsalut/archivos/decret79_1998.pdf
http://www10.gencat.net/catsalut/archivos/decret128_2001.pdf
http://www10.gencat.net/catsalut/archivos/resolucio_3155_04.pdf
mailto:informa.csbcn@catsalut.neti
http://www10.gencat.net/catsalut/cat/asseg_procediments_orto.htm


Deduccions i reduccions en la declaració de l’IRPF

Normativa aplicable 

-Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(BOE de 04/08/2004). 
-Llei 31/2002, de 31 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791). 
-Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels 
Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre Patrimoni.

Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el seu domicili. 
Tel. d'informació tributària: 901 33 55 33

•Cal tenir el certificat de reconeixement de la disminució
•Per obtenir deduccions per supressió de barreres arquitectòniques o de la comunicació en l’habitatge habitual, es requereix un 
certificat de l ‘ICASS que acrediti la necessitat d’execució de les obres.
•Per obtenir reduccions de les aportacions a plans de pensions i mutualitats, cal tenir un grau de disminució igual o superior al 65%.

No cal cap tràmit especial. Només cal indicar les deduccions pertinents al full de la declaració d’Hisenda.

Anar a l'índex  

Què és?

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Es poden obtenir beneficis fiscals quan un dels membres de la unitat familiar és major d’edat i està incapacitat judicialment. Les 
reduccions aplicables als treballadors i treballadores amb discapacitat sobre els rendiments de treball obtinguts oscil·len depenent 
del percentatge de la discapacitat, del barem de mobilitat, de la quantia dels rendiments i de l’obtenció d’altres rendes.
A continuació s’esmenten deduccions i reduccions a les quals es pot optar:
1. Reducció de la base imposable general en el mínim personal per a una persona amb discapacitat.
2. Reducció en la base imposable en el mínims familiars: l’import aplicable per declaració i per persona amb discapacitat en la 
família oscil·la depenent del grau de disminució, de les rendes anuals i de l’edat de la persona discapacitada.
3. Deduccions dels imports de la inversió en l’habitatge habitual o en els elements comuns de l’edifici, quan s’efectuïn obres per a 
la supressió de barreres arquitectòniques o de la comunicació.
4. Reduccions en les aportacions a plans de pensions i mutualitats a favor de la persona amb disminució.

Requisits necessaris

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd2347-2004.html
http://www.gencat.net/diari/3791/02358100.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.html
http://www.aeat.es/wps/portal/Home?url=&channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0


Reducció de l’Impost sobre el patrimoni

L’impost sobre el patrimoni és un impost directe que grava el patrimoni net de les persones físiques, constituït pel conjunt de 
béns i drets de contingut econòmic de què siguin titulars, amb deducció de les càrregues i els gravàmens que en disminueixin el 
valor, i dels deutes i les obligacions personals.

Observacions  

En cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, aquest impost es podrà reduir el doble del mínim 
exempt habitual.

Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances (Generalitat de Catalunya). 
Carrer Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 567 12 00

Podeu sol·licitar més informació al 010

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

On cal anar?

Persones que disposen del Certificat de reconeixement de la discapacitat amb un percentatge igual o superior al 33%. 

http://www.e-tributs.net/pt/ca/Inici


Deduccions i reduccions en els imposts de successions i donacions

Normativa aplicable 

-Llei 29/1987 de 18 de desembre, de l'impost de successions i donacions. 
-Llei 21/2001 de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
-Llei 31/2002, de 31 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791).

Els increments patrimonials derivats d'adquisicions per causa de mort (successions) o entre vius (donacions) estan subjectes a 
l'impost de successions i donacions. Aquest impost està cedit a les comunitat autònomes en les competències de: gestió, 
recaptació, inspecció i, parcialment, la capacitat normativa. 
Les persones amb discapacitat reconeguda oficialment, que siguin adquirents per causa de mort tenen dret a una reducció de la 
base imposable de l'impost de successions.

Persones amb discapacitat que siguin adquirents per causa de mort.

- Certificat de reconeixement de la discapacitat

Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances (Generalitat de Catalunya). 
Carrer Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 567 12 00 Podeu sol·licitar més informació al 010

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l29-1987.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-2001.html
http://www.gencat.net/diari/3791/02358100.htm
http://www.e-tributs.net/pt/ca/Inici


Reducció del tipus impositiu aplicable en l'impost sobre transmissions patrimonials en 
l'adquisició de l'habitatge habitual per a persones amb discapacitat

Normativa aplicable 

-Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats. 
(BOE núm. 251 de 20.10.1993) 
-Article 17 de la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació 
del Codi Civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat (BOE núm. 277 del 19.11.2003) 
-Llei 5/2007 de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances (Generalitat de Catalunya). 
Carrer Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 567 12 00

Es tracta d'una reducció del tipus impositiu aplicable a la transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual 
del/de la contribuent que tingui la consideració legal de persona amb disminució física, psíquica o sensorial. 
Aquesta reducció del tipus impositiu també s'aplica quan la circumstància de la discapacitat concorri en algun/a dels membres 
de la unitat familiar. 

Persones amb  un grau de discapacitat igual o superior al 65% . Els ingressos econòmics de la unitat familiar que no superin el 
barem econòmic establert.

-Certificat de reconeixement de la discapacitat amb un percentatge igual o superior al 65%.
-Acreditar documentalment les rendes de la unitat familiar. 

Podeu sol·licitar més informació al 010

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg1-1993.html
http://www.mtas.es/sgas/LPPPD/Ley41_2003.pdf
http://www.gencat.net/diari/4920/07184133.htm
http://www.e-tributs.net/pt/ca/Inici


Anar a l'índex  

•Incapacitació

•Tutela i fundacions tutelars



Incapacitació

Normativa aplicable 

És el procés judicial destinat a protegir els drets i el patrimoni de les persones que no tenen capacitat per a governar-se a sí 
mateixes.

• Cal tenir la condició legal de persona amb discapacitat  (Certificat de reconeixement de la discapacitat ). 
• La malaltia o la deficiència de caràcter físic o psíquic ha d'impedir a la persona governar-se per ella mateixa.

S'ha de presentar la demanda civil d'incapacitació al Jutjat de Primera Instància del municipi de residència habitual del presumpte 
incapaç. Per a iniciar aquest procediment és necessària l'assistència d'advocat i procurador. A partir d'aquest moment s'inicia un 
procés judicial en el qual el Jutge decidirà per sentència (únic mitjà legalment possible per fer-ho) si s'incapacita o no a la persona 
i amb quin abast (parcial o total) per l'administració del seu patrimoni, l'exercici del dret de sufragi o altres drets de la persona 
(contractar, alienar o adquirir béns, etc.) relatius a la seva capacitat jurídica d'obrar. El Jutge també es pronunciarà sobre el règim 
de guarda o tutela que correspongui o el possible internament. Els documents que cal presentar són: 

-Certificat de naixement de la persona amb discapacitat (Registre Civil). 
-Certificat oficial de reconeixement de la discapacitat (ICASS). 
-Informe social (a Barcelona, cal contactar amb el Centre de Serveis Socials corresponent). 
-Certificat de residència (Padró Municipal d'Habitants). 
-Fotocopia del DNI de la persona que es vol incapacitar. 

Hi ha dos jutjats especialitzats en incapacitacions (Jutjats de Primera Instància núm. 40 i núm. 59, C/ València, 344-346; Tel. 93 
567 16 25 i 93 567 19 55). Per a consultar més adreces de jutjats o tribunals es pot consultar el lloc Web del Ministeri de Justícia.

-Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil (BOE núm. 7, de 08/01/2000). 
-Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família (DOGC núm. 2687, de 23/07/1998). Anar a l'índex  

Què és?

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

Requisits necessaris

http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1057821035133&lang=es_es&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPage%2FHomeJusticia
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html
http://civil.udg.edu/normacivil/cat/fam/cf/CF.html


Tutela i fundacions tutelars

Normativa aplicable 

És la forma jurídica que substitueix la manca de capacitat d'autogovern de la persona a la qual es declara incapacitada; és 
exercida per un tutor o tutora. El contingut de la tutela comprèn els drets i les facultats següents: vetllar per la persona tutelada, 
educar-la, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui perquè recuperi la seva capacitat i perquè 
es reinsereixi més bé a la societat.  També representar-la i, de manera optativa, administrar-ne els béns. 

La tutela, la pot exercir tant una persona física, que sol ser un familiar, o una persona jurídica, que sol ser una fundació sense 
ànim de lucre que té com a  objectiu la defensa dels drets de les persones incapacitades.

•Persones amb discapacitat que han estat declarades incapaces de forma total per via  judicial (no poden administrar els seus 
béns ni la seva persona)
•Persones amb discapacitat que han estat declarades incapaces de forma parcial per via judicial (es considera que poden 
portar a terme determinats actes sense l'assistència d'una altra persona)

La designació del tutor o la tutora l'estableix el jutge a la sentència d'incapacitació de la persona amb discapacitat. No requereix 
cap tràmit posterior.

A la ciutat de Barcelona hi ha fundacions tutelars on els familiars de les persones amb discapacitat poden demanar o bé 
assessorament, o bé la seva intervenció com a tutor/a.

-Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família, modificada per la Llei 3/2005, de 8 d'abril (DOGC núm. 2687, de 23/07/1998).

Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Documentació que cal aportar 

On cal anar?

http://w3.bcn.es/fitxers/baccessible/relacidefundacionstutelars.943.pdf
http://civil.udg.edu/normacivil/cat/fam/cf/CF.html
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Els serveis, què son?  

Anar a l'índex  



Equip d'Assessorament Psicopedagògic

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

Els EAP són serveis educatius de composició interdisciplinària (psicologia, pedagogia, assistència social) que ofereixen 
assessorament i orientació psicopedagògica als centres educatius, per tal que puguin respondre adequadament a la diversitat 
de necessitats educatives que presenta l'alumnat al llarg de la seva escolaritat. 

Poden accedir al servei els i les mestres i  els pares  i  les mares d'alumnes. Ho poden fer per mitjà del centre docent  o anant 
directament a l'equip d'assessorament de la zona. 

EAP El Prat de Llobregat

Escola d’Educació Especial

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

És un centre del sistema educatiu que disposa dels recursos necessaris per tal que l'alumnat amb necessitats educatives 
especials, temporals o permanents, pugui assolir dintre del mateix sistema els objectius establerts amb caràcter general per a 
la resta de l’'alumnat.

Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats greus i permanents.

Anar a l'índex  
CEE Can Rigol

Què és?

Persones destinatàries  

Què és?

Persones destinatàries  

http://www.xtec.cat/se-baixllobregat4/


Serveis de tutela

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

Són uns serveis  duts  a  terme  per persones jurídiques  sense  ànim  de  lucre,  dedicades  a  la  protecció de les  persones 
incapacitades.

Persones incapacitades.
La persona amb discapacitat ha d'haver estat declarada incapaç per un jutge de forma total, quan la persona incapacitada 
no pugui administrar els seus béns ni la seva persona; o de forma parcial, quan es considera que pot realitzar determinats 
actes sense l'assistència d'una altra persona.

Fundació Tutelar APMIB (Asociación de empleados de Iberia Padres de Minusválidos)

Llar residència per a disminuïts psíquics 

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

És un centre que ofereix serveis  d'acolliment  residencial,  de caràcter  temporal o permanent, substitutoris de la llar per a 
persones amb disminució psíquica, que necessiten una llar perquè ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a casa 
seva, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa disminució, per manca de família o per no disposar de 
condicions sociofamiliars i assistencials adequades.

Persones amb disminució psíquica que necessiten supervisió i/o ajuda per a les activitats de la vida diària, de forma  
permanent o temporal.

Llar residència Hebre (ACAM) Associació Cívica d’Ajuda Mútua Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Què és?

Persones destinatàries  



Centres residencials

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

Són serveis d’acolliment residencial  de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats 
per acollir a persones amb disminució amb un alt grau d’afectació.

Persones amb greus disminucions que, a causa del seu alt grau d’afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de 
la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva, de manera que és 
indispensable ingressar-les, temporalment o permanentment, en un centre

Residència i Centre de Dia El Tamariu

Servei de centre de dia d’atenció especialitzada

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

És un servei d'acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus disminucions

Persones amb greus disminucions que per causa  del seu alt grau d'afectació necessiten atenció i suport per  a  les activitats 
de la vida diària i que no poden fer ús de  cap  altre  servei  diürn  de  la  xarxa general. 

Centre de Dia Salut Mental El Prat

Residència i Centre de Dia El Tamariu Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Què és?

Persones destinatàries  



Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

Són serveis adreçats a facilitar una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que les persones usuàries puguin assolir, dins 
les possibilitats de cadascú, la seva màxima integració social.

Persones amb disminució, en edat laboral, que han acabat el període de formació corresponent, el grau de disminució de les 
quals és igual o superior al 65% segons la valoració feta per l’EVO. 
Persones que, temporalment o definitivament , no tenen prou capacitat de treball per cobrir el cost de manteniment d’una plaça 
de centre especial de treball. La seva capacitat productiva general  no pot ser superior al 37,5 % de la que es considera normal 
en el sistema ordinari de treball.

Fundació Privada Rubricatus. Servei de Teràpia Ocupacional El Corriol.

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

Són serveis adreçats a facilitar una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que les persones usuàries puguin assolir,  dins 
les possibilitats de cadascú, la seva màxima integració laboral.

Persones amb disminució, en edat laboral, que han acabat el període de formació escolar, que tenen una capacitat productiva 
adequada per treballar en un centre especial de treball, però encara no es troben integrades laboralment en aquest tipus 
d’empresa. 
Persones que no tenen prou capacitat de treball per cobrir el cost de manteniment d’una plaça de CET. 
Persones amb disminució pendents d’integrar-se al servei de teràpia ocupacional corresponent.

Fundació Privada Rubricatus. Servei Ocupacional d’Inserció Sant Isidre.
Anar a l'índex  

Què és?

Persones destinatàries  

Què és?

Persones destinatàries  



Centre Especial de Treball (CET)

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

Són centres que tenen com a objectiu principal portar a terme un treball productiu i participar en les operacions del mercat, 
amb la finalitat d'assegurar una feina remunerada i la prestació de serveis d’ajustament personal i social a les persones amb 
disminució que hi treballen, alhora que són un mitjà d’integració del major nombre possible de persones amb  disminució al 
règim de treball normal.

Persones que tenen reconeguda una disminució en grau igual o superior al 33% i, com a conseqüència, una disminució de la 
seva capacitat de treball al menys igual o superior a aquest percentatge.

Fundació Privada Rubricatus. Centre especial de Treball TESIPRAT.

Associació Empleats IBERIA. Pares de Minusvàlits

Serveis complementaris d’ajustament personal i social ( SCAPS)

Entitat/s que presten el servei al Prat de Llobregat:

Són serveis de suport específic que tenen la finalitat de potenciar la qualitat del treball protegit i complementar els serveis 
d’ajustament personal i social definits a nivell bàsic dins el marc jurídic que regula el CET, a fi que aquest mitjà d’ocupació 
abasti col·lectius de persones amb discapacitat  que sense aquest suport no podrien assolir la condició de treballadors o 
treballadores. 

Persones a qui l’Equip de Valoració i Orientació de l’ICASS ha reconegut una disminució, derivada d’una discapacitat psíquica 
o d'una malaltia mental, en grau igual o superior al 33% i, com a conseqüència,  una disminució de la seva capacitat de treball 
al menys igual o superior a aquest percentatge i que estan contractades en el centre especial de treball.

Fundació Privada Rubricatus. Servei de “SCAPS” TESIPRAT
Associació Empleats IBERIA. Pares de Minusvàlits Servei de “SCAPS” A.E.I.P.M.
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Establiments i serveis al Prat de Llobregat. 

Anar a l'índex  



CENTRE D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL CAN RIGOL

Dades de l’entitat 

Serveis

Persones destinatàries  

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Centre d’Educació Especial.

L'escola atén alumnes amb edats compreses entre els 3 i 18-20 anys, amb tot tipus de dèficits greus i permanents.

ADREÇA: C. Ribes de Freser, 18 - 20
TELEFON / FAX:  93 370 85 09
CORREU ELECTRÒNIC: a8022926@xtec.net
WEB: www.xtec.es/ceecanrigol/
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Dilluns de 9.00 a 10.00 hores i dimecres de 12.00 a 14.00 hores

Es pot contactar per telèfon o bé mitjançant correu electrònic.
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CENTRE DE SALUT MENTAL 
INFANTIL I JUVENIL (CSMIJ)

ADREÇA: Plaça dels Pirineus, 7
TELEFON / FAX: 93 479 56 15
CORREU ELECTRÒNIC: csmij_elprat@fundacioorienta.com
WEB: www.fundacioorienta.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores

Dades de l’entitat 

Serveis
El CSMIJ és un servei assistencial, especialitzat i públic, que atén de forma ambulatòria infants i joves de 0 a 18 anys que 
pateixen algun trastorn mental o disharmonia evolutiva que dificulta o pot posar en perill la seva evolució normal.

Pel que fa al treball terapèutic, l’atenció pot ser individual o en grup i, segons les necessitats del pacient la resposta 
terapèutica serà d’assessorament, orientació, diagnòstic, tractament psicoterapèutic i/o farmacològic. Sempre que sigui 
possible es procurarà d’incorporar a la família al procés terapèutic. A més, el CSMIJ El Prat porta a terme diversos programes 
específics com Programa d’Atenció als trastorns greus del desenvolupament (a l’escola d’Educació Especial Can Rigol) 
Programa d’atenció als trastorns de conducta, Programa salut i escola i Programa d’atenció als trastorns mentals greus.

Persones destinatàries  
Infants i joves de 0 a 18 anys que pateixen algun trastorn mental o disharmonia evolutiva que dificulta o pot posar en 
perill la seva evolució normal.

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Per demanar visita al CSMIJ és aconsellable fer-ho a través d’un professional de referència –pediatre, metge de capçalera, 
psicòleg escolar, treballador social,etc- el qual valorarà la necessitat de la intervenció i facilitarà la derivació al nostre 
servei. Les famílies poden també demanar visita directament al nostre servei.
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SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
SANT JOAN DE DEU – SERVEI DE SALUT MENTAL

ADREÇA: C. de Pau Casals, 14-16 baixos
TELEFON / FAX: 93 370 64 30 - 93 370 68 69
CORREU ELECTRÒNIC: cdprat@sjd-ssm.com
WEB: www.sjd-ssm.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  De 9.30 a 13.30 hores 

Dades de l’entitat 

Serveis

Activitats rehabilitadores, de socialització, culturals i de lleure. Atenció individual i grupal, així com familiar i de relacions 
amb la comunitat.

Persones destinatàries  

Persones adultes afectades per trastorns mentals greus, que necessiten la rehabilitació i suport per a la integració en 
la comunitat i residents al Prat de Llobregat.

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Per derivació des del servei on s’efectua el tractament ambulatori.
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Descripció de l’activitat

Es porten a terme activitats per desenvolupar  les capacitats cognitives, psicomotrius,  relacionals i socials per adquirir 
el màxim d’ autonomia personal.

Usuaris i usuàries ateses en el Serveis de Rehabilitació Comunitària

Persones destinatàries  

Horari

Lloc

Dilluns,  dimecres, divendres, de 9.30 a 13.30 hores 
i       dimarts i dijous de 9.30 a 17.30 hores 

Al mateix servei i en serveis de la comunitat Inscripció Al mateix servei 

Dates Anual

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
SANT JOAN DE DEU – SERVEI DE SALUT MENTAL

PROGRAMES DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA, SUPORT A L’AUTONOMIA I INSERCIÓ COMUNITÀRIA
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RUBRICATUS
Fundació pro persones amb 

disminució psíquica

ADREÇA: C. de Girona, 10-12
TELEFON / FAX:  93 370 91 51- 93 478 49 73
CORREU ELECTRÒNIC: rubricatus@rubricatus.com
WEB: www.rubricatus.org
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  De 9.00 a 17.00 hores 

Dades de l’entitat 

Serveis

La Fundació Privada Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre que té la missió de promoure serveis de suport per  
potenciar les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i garantir la seva qualitat de vida mitjançant la 
participació activa en la comunitat en què viu.

Persones destinatàries  

Persones amb discapacitat psíquica en edat laboral, amb un grau de disminució del 33% o més, que reuneixi els 
requisits establerts.

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Sol·licitud per telèfon o entrevista concertada en el mateix centre.
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SERVEI DE TERÀPIA 
OCUPACIONAL

STO EL CORRIOL

ADREÇA: C. de Girona, 10-12
TELEFON / FAX:  93 370 91 51- 93 478 49 73
CORREU ELECTRÒNIC: rubricatus@rubricatus.com
WEB: www.rubricatus.org
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  De 9.00 a 17.00 hores 

Dades de l’entitat 

Serveis

Servei social que ofereix teràpia ocupacional i serveis complementaris de suport personal a la integració social.

Persones destinatàries  

A persones amb discapacitat psíquica, majors de 16 anys, amb un grau de disminució del 65% o més i que reuneixin 
els requisits establerts.

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Sol·licitud per telèfon o entrevista concertada al mateix centre.
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SERVEI OCUPACIONAL 
D'INSERCIÓ SOI SANT ISIDRE

ADREÇA: C. de Girona, 10-12
TELEFON / FAX:  93 370 91 51- 93 478 49 73
CORREU ELECTRÒNIC: rubricatus@rubricatus.com
WEB: www.rubricatus.org
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  De 9.00 a 17.00 hores 

Dades de l’entitat 

Serveis

Servei social que ofereix activitats ocupacionals i d’inserció sociolaboral.

Persones destinatàries  

A persones amb discapacitat psíquica en edat laboral, amb un grau de disminució del 33% o més, que reuneixin els 
requisits establerts i no puguin ocupar un lloc de treball de forma temporal.

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Sol·licitud per telèfon o entrevista concertada al mateix centre.
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SERVEIS COMPLEMENTARIS D'AJUST 
PERSONAL I SOCIAL S.C.A.P.S.

ADREÇA: C. de Girona, 10-12
TELEFON / FAX:  93 370 91 51- 93 478 49 73
CORREU ELECTRÒNIC: rubricatus@rubricatus.com
WEB: www.rubricatus.org
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  De 9.00 a 17.00 hores

Dades de l’entitat 

Serveis

Suport personal i social dels treballadors amb discapacitat i suport per a la seva integració laboral. El equip 
multidisciplinar compta amb: psicòleg/òloga, treballador/a social i monitors/ores de taller.

Persones destinatàries  

A persones amb discapacitat psíquica en edat laboral, contractats al centre especial de treball TESIPRAT.

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Sol·licitud per telèfon o entrevista concertada al mateix centre.
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CENTRE ESPECIAL DE 
TREBALL TESIPRAT

ADREÇA: C. de Girona, 10-12
TELEFON / FAX:  93 370 91 51- 93 478 49 73
CORREU ELECTRÒNIC: rubricatus@rubricatus.com
WEB: www.rubricatus.org
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  De 9.00 a 17.00 hores 

Dades de l’entitat 

Serveis

És una empresa que proporciona treball a persones amb discapacitat. Disposa de seccions de manipulats, jardineria, 
missatgeria, hostaleria i neteja d’espais públics

Persones destinatàries  

A persones amb discapacitat psíquica en edat laboral, amb un grau de disminució del 33% o més i que reuneixin els 
requisits establerts.

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Sol·licitud per telèfon o entrevista concertada al mateix centre.
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CENTRE ESPECIAL DE 
TREBALL APMIB

Dades de l’entitat 

Serveis

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Centre especial de treball. Empresa que proporciona feina a persones amb discapacitat

ADREÇA: C. de Begues, 29-31
TELEFON / FAX: 93 370 61 52 – 93 370 78 01 
WEB: www.apmib.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: De 10.00 a 14.00 hores

Per accedir als serveis, es pot fer sol·licitud telefònicament.

Persones destinatàries  

Persones majors de 18 anys amb certificat de discapacitat

Asociación de empleados 
de Iberia Padres de 

Minusválidos
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RESIDÈNCIA LLAR HEBRE
Associació Cívica d’Ajuda Mútua 

Dades de l’entitat 

Serveis

Persones destinatàries  

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Servei d’acolliment residencial.

Persones amb retard mental lleu o mitjà i necessitat de suport intermitent o limitat.

ADREÇA: C. del Riu Ebre, 17-19
TELEFON / FAX: 93 370 52 57 –93 370 42 08
CORREU ELECTRÒNIC:  hebre@acamcat.org
WEB : www.acamcat.org
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Matins de 9.00 a 15.00 hores i tardes de 16.00 a 18.00 hores

A través de l’ICASS (Benestar Social de la Generalitat de Catalunya)
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RESIDÈNCIA I CENTRE DE 
DIA EL TAMARIU

Dades de l’entitat 

Serveis

Persones destinatàries  

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Residència i Centre de Dia. Té una capacitat per a 48 residents, dels quals 10 són de suport generalitzat i 38 de suport 
generalitzat amb trastorns de comportament, i 24 places de centre de dia. 

Persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport generalitzat.

ADREÇA: Av. del Pare Andreu de Palma, 22-24
TELEFON / FAX: 93 479 03 06 –93 479 56 61
CORREU ELECTRÒNIC: fvprat@drac.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 9.00 a 18.00 hores

S’ha de tenir el certificat de discapacitat. L’accés a les places és gestionat directament per l’ICASS i el centre ofereix 
tots els serveis propis d’un equipament assistit, preparat per donar un alt nivell assistencial. 
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AGÈNCIA DE L’ONCE

Dades de l’entitat 

Serveis

Persones destinatàries  

Com s’ha de fer per accedir-hi 

L’ONCE posa a la disposició dels seus afiliats serveis socials (programes educatius, culturals, esportius, de  
rehabilitació, d’impuls de l’ocupació, de tecnologies adaptades, de producció de llibres en Braille o en format sonor, 
etc.) per assolir un grau suficient d’autonomia personal que els permeti integrar-se en l’àmbit social, l’educatiu i el 
laboral d’una manera plena i real.

Persones amb discapacitat visual.

ADREÇA: Av. del Dr. Gallart i Monés, 20-22
TELEFON / FAX:  93 379 54 48 // 93 379 56 45
CORREU ELECTRÒNIC : jood@once.es
WEB: www.once.es
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: De 7.30 a 21.00 hores

Poden afiliar-se a l’ONCE tots els ciutadans espanyols que ho sol·licitin i que, una vegada hagin estat examinats per un 
oftalmòleg autoritzat per l’ONCE, compleixin almenys una de les condicions següents: agudesa visual a tots dos ulls 
igual o inferior a 0,1, obtinguda amb la millor correcció òptica possible, o bé camp visual disminuït a deu graus o menys.
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Entitats i associacions al Prat de Llobregat. 
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ADISPRAT

ADREÇA: C. de Dolores Ibarruri, 45. Centre Cívic Sant Jordi –Ribera Baixa
TELEFON / FAX:  93 374 15 80 - 679 258 667 // 93 478 07 06
CORREU ELECTRÒNIC: adisprat@wanadoo.es
WEB: http://www.adisprat.com/
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  Dijous de 17.00 a 19.00 hores

Dades de l’entitat 

Serveis

Assessorament, orientació i atenció individualitzada. Informació continuada, mitjançant tramesa, sobre ajudes 
tècniques, notícies d'interès publicades al BOE, etc. A més a més, Adisprat disposa d’una oferta variada de tallers com 
Escriptura creativa, Art-teràpia, Artesania, Teatre i Grups d’ajuda mútua.

Persones destinatàries  

Normalment les persones que gaudeixen d’aquest servei són persones amb discapacitat física, però no exclou altres 
tipus de discapacitat. A  l’associació també hi tenen cabuda tots els familiars que hi vulguin formar part, així com a 
persones que hi vulguin col·laborar

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Anant a l’associació en horari d’atenció al públic.

Cost del servei

Les persones associades poden escollir entre una quota de 9 €, 15 €, o 18 €, trimestralment, i que dóna dret a 
participar en tots els tallers.

Associació de Persones amb 
Disminució del Prat 
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ART- TERÀPIA

Descripció de l’activitat

Persones destinatàries  

L’art-teràpia és un mitjà d'aconseguir respostes a problemes o limitacions (emocionals o físiques a través de la 
creativitat ).Aquesta activitat pretén facilitar l’expressió mitjançant diferents tècniques artístiques com, per exemple, el 
dibuix, l’escultura, la pintura, etc. És a partir d’aquest desenvolupament i de l’aplicació de la creativitat que es crea una 
situació terapèutica per a les persones que hi participen. Per una altra banda, el taller exercita  la motricitat i el 
moviment.

Persones amb mobilitat reduïda.

Horari

Cost de l’activitat 

Lloc

Inscripció

Dijous cada quinze dies, de 18.00 a 20.00 
hores

En la mateixa associació .

ADISPRAT. Centre Cívic Sant Jordi -Ribera Baixa 

La quota trimestral dóna dret a gaudir de tots els tallers.

ADISPRAT Associació de Persones amb 
Disminució del Prat 
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GRUP D’AJUDA MÚTUA PER A PERSONES AFECTADES I 
GRUP D’AJUDA MÚTUA PER A FAMILIARS

Descripció de l’activitat

Persones destinatàries  

Un grup d’ajuda mútua és un grup de suport emocional entre les persones que en formen part.  
Per suport emocional s'entén el fet de saber escoltar i de veure que hi ha altres persones que tenen el mateix problema 
o un de semblant. Aquest suport es dóna periòdicament amb l’assistència d’un psicòleg, que te la funció d’ajudar a 
crear un àmbit d‘acollida on puguin desenvolupar-se la comunicació i les relacions interpersonals entre els diferents 
membres del grup.

Persones afectades per algun tipus de discapacitat, i als familiars d’aquestes persones. 

Horari

Cost de l’activitat 

Lloc

Inscripció

Dilluns, cada quinze dies, de 18.00 a 20.00 hores.

En la mateixa associació .

La quota trimestral dóna dret a gaudir de tots els tallers.

ADISPRAT Associació de Persones amb 
Disminució del Prat 

ADISPRAT. Centre Cívic Sant Jordi -Ribera Baixa 
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TALLER D’ARTESANIA

Descripció de l’activitat

Persones destinatàries  

Explorar i desenvolupar diferents tècniques artístiques. Crear un ambient terapèutica mitjançant l’art i treballar 
aspectes com la motivació, l’empatia, la participació, la perseverança, la iniciativa, etc 

Persones amb discapacitat.

Horari

Cost de l’activitat 

Lloc

Inscripció

Dimecres de 17.00 a 20.00 hores.

En la mateixa associació .

La quota trimestral dóna dret a gaudir de tots els tallers.

ADISPRAT Associació de Persones amb 
Disminució del Prat 

ADISPRAT. Centre Cívic Sant Jordi -Ribera Baixa 
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TEATRE

Descripció de l’activitat

Persones destinatàries  

Aquesta activitat lúdica afavoreix la participació de les persones i ajuda a vèncer la timidesa. El taller facilita que es 
trenqui l’aïllament i augmenta la confiança de les persones que hi participen.

Persones amb discapacitat i sense.

Horari

Cost de l’activitat 

Lloc

Inscripció

Dimecres de 19.00 a 20.00 hores

En la mateixa associació .

La quota trimestral dóna dret a gaudir de tots els tallers.

ADISPRAT. Centre Cívic Sant Jordi -Ribera Baixa 

ADISPRAT Associació de Persones amb 
Disminució del Prat 

Anar a l'índex  



ESCRIPTURA CREATIVA

Descripció de l’activitat

Persones destinatàries  

Llegir i comprendre les diferents lectures, analitzar i comentar els textos i finalment desenvolupar un text literari amb les 
eines que el taller posa a l’abast dels participants. Es treballen, entre altres coses, la parla, la memòria i la motivació.

La versatilitat dels tallers de creació i la capacitat innata de cadascú per expressar-se fan que els tallers es puguin 
adaptar a diferents grups i necessitats. En aquest cas, l'enfocament és cap a la dona amb discapacitat i el seu 
llenguatge. La forma de dir, la mirada, la perspectiva tant particular com històrica

Horari

Cost de l’activitat 

Lloc

Inscripció

Els dilluns, cada quinze dies, de 18.00 a 19.00 
hores 

En la mateixa associació .

La quota trimestral dóna dret a gaudir de tots els tallers.

ADISPRAT Associació de Persones amb 
Disminució del Prat 

ADISPRAT. Centre Cívic Sant Jordi -Ribera Baixa 
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CLUB ESPORTIU 
APMIB-CAT

Dades de l’entitat 

Serveis

Persones destinatàries  

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Cost del servei

Des d’APMIB-CAT s’ofereix la possibilitat de practicar diferents activitats esportives com gimnàstica, atletisme, dansa i 
natació. Totes aquestes activitats estan guiades per un monitor, excepte natació, que es faria per lliure. Per altra banda 
existeix un espai d’oci i temps lleure, on s’organitzen sortides i activitats per gaudir-ne del cap de setmana. 

Persones amb discapacitat psíquica.

. . 

ADREÇA: C. de Begues, 29-31
TELEFON / FAX: 93 379 14 96 – 629 00 78 98
CORREU ELECTRONIC / WEB:
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Trucar per a concertar visita.

Per accedir als serveis es pot concertar visita telefònicament.

Quota anual de 25 €.

Club Esportiu Asociación 
de empleados de Iberia 
Padres de Minusválidos
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CLUB ESPORTIU 
APMIB-CAT

ATLETISME

Persones destinatàries  

Persones amb discapacitat psíquica

Horari

Cost de l’activitat 

Lloc

Inscripció

Dilluns i dijous, de 17.00 a 18 hores 

Cal contactar-hi telefònicament per concertar 
visita. 

CEM Sagnier

La quota anual dóna dret a gaudir d’aquesta activitat.

Dates D’octubre a juny

Descripció de l’activitat
Activitat de temps de lleure que pretén millorar aspectes físics i motrius, i alhora augmentar la motivació i confiança de 
les persones que hi participen.

Anar a l'índex  

Club Esportiu Asociación 
de empleados de Iberia 
Padres de Minusválidos



CLUB ESPORTIU 
APMIB-CAT

DANSA

Persones destinatàries  

Persones amb discapacitat psíquica

Horari

Cost de l’activitat 

Lloc

Inscripció

Divendres de 16.00 a 17.30 hores

Cal contactar-hi telefònicament per concertar 
visita

CEM Estruch

La quota anual dóna dret a gaudir d’aquesta activitat.

Dates D’octubre a Juny

Descripció de l’activitat

Aquesta activitat lúdica afavoreix la participació de les persones i ajuda a vèncer la timidesa. Per altra banda, 
s’exerciten la motricitat i el moviment. 
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Club Esportiu Asociación 
de empleados de Iberia 
Padres de Minusválidos



CLUB ESPORTIU 
APMIB-CAT

GIMNÀSTICA

Horari LlocDilluns d’11.00 a 13.00 hores CEM Estruch

Persones destinatàries  

Persones amb discapacitat psíquica

Cost de l’activitat 

Inscripció Cal contactar-hi telefònicament per concertar 
visita. 

La quota anual dóna dret a gaudir d’aquesta activitat.

Dates D’octubre a juny

Descripció de l’activitat

Activitat de temps de lleure que pretén millorar aspectes físics i motrius, i alhora augmentar la motivació i confiança de 
les persones que hi participen.
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Club Esportiu Asociación 
de empleados de Iberia 
Padres de Minusválidos



DISPRAT- LLEURE
Associació de lleure per a 

discapacitats

Dades de l’entitat 

Serveis

Persones destinatàries  

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Cost del servei

Activitats de lleure, com esplai , casal de Nadal i d’estiu

Nens, nenes i jovent amb discapacitat

ADREÇA: Centre Cívic Ribera Baixa
TELEFON / FAX:  93 478 02 09
CORREU ELECTRÒNIC: disprat.lleure@gmail.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: A les tardes

Cal trucar a l’associació o bé enviar-hi un correu electrònic.

A determinar, depenent de l’activitat.

Anar a l'índex  

mailto:disprat.lleure@gmail.com


DISPRAT-LLEURE
Associació de lleure per a 

discapacitats

GRUP DE JOVES

Descripció de l’activitat

Esplai per a joves. 

Persones destinatàries  

Horari LlocDissabtes de 16.00 a 20.00 hores Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa  

Cost de l’activitat 

Inscripció Cal trucar a l’associació o bé enviar-hi un correu electrònic.  

A determinar

Dates De setembre a juliol 

Noies i nois, de 13 a 20 anys,  amb algun tipus de discapacitat.
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CASALET DE NADAL 

Descripció de l’activitat

Casal de Nadal en què es porten a terme diferents activitats i en què es busca la total integració dels infants. 

Persones amb discapacitat i sense, l’edat oscil·la dels 3 - 6 anys als 20 anys.

Persones destinatàries  

DISPRAT-LLEURE
Associació de lleure per a 

discapacitats

Horari LlocDe 9.00 a 16.30 hores CEE Can Rigol 

Cost de l’activitat 

Inscripció Cal trucar a l’associació o bé enviar-hi un correu electrònic.  

A determinar

Dates 24, 27,28 i 31 de desembre i 
2, 3 i 4 de gener
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CASAL D’ESTIU

Descripció de l’activitat

Casal d’estiu que pretén oferir activitats de lleure als infants i joves durant les seves vacances.

Persones amb disminució, l’edat oscil·la dels 3-6 anys als 20 anys

Persones destinatàries  

DISPRAT-LLEURE
Associació de lleure per a 

discapacitats

Horari LlocDe dilluns a divendres, de  9.00 a 16.30 hores  CEE Can Rigol  

Cost de l’activitat 

Inscripció Cal trucar a l’associació o bé enviar-hi un correu electrònic.  

A determinar

Dates Darrera setmana de juny 
fins al 31 de juliol 
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FISPRAT
Club Esportiu Disminuïts 

Físics i Sensorials

Dades de l’entitat 

Serveis

Persones destinatàries  

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Cost del servei

A FISPRAT es pot practicar la natació tant a nivell de competició com en cursets de manteniment o rehabilitació.

Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 

ADREÇA: CEM Sagnier - C. de Frederica Montseny, s/n
TELEFON / FAX:  Tel. 93 478 06 39
CORREU ELECTRONIC / WEB:
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Dimarts de 18.15 a 19.15 hores

Cal anar al despatx que FISPRAT té al CEM Sagnier els dimarts de 18.15 a 19.15 hores. S’ha d’omplir una fitxa de 
dades personals,aportar fotocòpia del certificat de disminució, 2 fotografies mida carnet i fotocòpia de la cartilla bancària 
amb el número de compte per domiciliar els rebuts. Els/les monitors/ores us faran una prova per tal de determinar el 
curset més adient en funció del nivell de natació, l’horari i la disponibilitat.

Els nedadors i les nedadores de competició, i les persones que practiquen cursets en grup, 15 euros/mes
Les persones que practiquen cursets amb monitor/a compartit entre dos, 30 euros/mes
Les persones que practiquen cursets amb monitor/a exclusiu per ells/elles, 60 euros/mes
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NATACIÓ

Descripció de l’activitat

Cursos de natació, així com natació de competició dirigida per un professional. 

Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 

Persones destinatàries  

Horari dels cursets

Lloc

Dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.00 i de 20.00 a 21.00 hores 
Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15; de 19.15 a 20.15 i de 20.15 a 21.15 hores  

CEM Sagnier

Cost de l’activitat 

Inscripció Cal anar a FISPRAT, els dimarts de 18.15 a 19.15 hores. Dates

Horari natació de competició Dilluns, dimarts i divendres, de 20.00 a 21.00 hores.

D’octubre a juny, ambdós inclosos

Els nedadors i les nedadores de competició, i les persones que practiquen cursets en grup, 15 euros/mes
Les persones que practiquen cursets amb monitor/a compartit entre dos, 30 euros/mes
Les persones que practiquen cursets amb monitor/a exclusiu per ells/elles, 60 euros/mes

FISPRAT
Club Esportiu Disminuïts 

Físics i Sensorials
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IMAGINARIUM
Associació de lleure

ADREÇA: Av. del Pare Andreu de Palma, 5-7 
TELEFON / FAX:  670 04 25 36 
CORREU ELECTRÒNIC: imagin@suport.org
WEB: http://imaginarium.suport.org/
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  De dilluns a diumenge, de 18.30 a 22.00 hores

Dades de l’entitat 

Serveis

Activitats basades en projectes de lleure. Es poden destacar activitats anuals, com Pratijoc, colònies (hivern, Setmana 
Santa i estiu) i Casal d’Estiu Pingu. També s’organitzen trobades i festes familiars. 

Persones destinatàries  

Infants, joves i persones adultes (d’1 a 99 anys)

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Telefònicament, mitjançant correu electrònic, o bé anant a l’Associació.
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CASAL D’ESTIU PINGU

Descripció de l’activitat

Al Casal es porten a terme activitats com piscina, jocs d’aigua, excursions, esports, animació, teatre, tallers, etc

A Infants de 3 a 12 anys.. 

Persones destinatàries  

IMAGINARIUM
Associació de lleure

Horari

Lloc

Matins de 9.00 a 13.30h i, dos dies a la setmana, fins a les 
16.00 hores.

IES. Estany de la Ricarda (passatge de Salvador Espriu 1-3) ó CEIP Sant Jaume (c. de Pau Casals, 140- 
42, antic CEI. Prínceps d'Espanya) 

Cost de l’activitat 

Inscripció Telefònicament, mitjançant correu electrònic o a traves de L’OIAC.

A determinarDates De finals de juny a mitjan de juliol
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Descripció de l’activitat

A les Colònies es porten a terme activitats, com piscina, jocs d’aigua, excursions, esports, animació, teatre, tallers, etc

Infants de 4 a 12 anys

Persones destinatàries  

IMAGINARIUM
Associació de lleure

Lloc Setmana Santa  - Casa de Colònies CC Can Putxet. Sant Celoni. Vallès Oriental  
Estiu - A determinar (cada any es va a una casa diferent) 

Cost de l’activitat Inscripció Telefònicament o mitjançant correu electrònic. A determinar

Dates Setmana Santa (vacances escolars.)  Durada de 5 dies
Estiu (segona quincena de juliol) Durada de 10 dies. 

COLÒNIES DE SETMANA SANTA O ESTIU

Observacions Aquestes colònies s'organitzen a través de l'Associació de Diabètics de Catalunya.
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SYNDROM
Associació dedicada a les 

alteracions genètiques 
minoritàries

Dades de l’entitat 

Serveis

Persones destinatàries  

Com s’ha de fer per accedir-hi 

Informació a professionals i metges. Organització de simposis i participació en congressos i jornades. Contactes 
internacionals.

Atenció, suport i orientació a la família. Estudi i diagnòstic de persones afectades.

Sol·licitud per telèfon o entrevista concertada per telèfon.

ADREÇA: C. de Girona, 10 - 12
TELEFON / FAX: 93 370 54 45 
CORREU ELECTRÒNIC: msubira@jet.es
WEB: http://www.syndrom.org
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• Centres d’Atenció a Disminuïts

• Al Prat de Llobregat

• A Barcelona

• A Sant Feliu de Llobregat



Centres d’Atenció a Disminuïts (CAD)

CAD: Centre d’atenció a disminuïts infantils de Grassot

c. Grassot, núm. 3, 4t. 
08025 BARCELONA 
Tel. 93 458 99 08

Adreça

Informació, orientació i valoració 
d'infants amb disminucions 
físiques, psíquiques o sensorials i 
malalts mentals de 0 a 16 anys.

Àmbit

Barcelona ciutat i 
comarques menys Vallès 
Occidental, Bages i 
Berguedà

Zona d’influència

CAD Badal

Rambla Badal, 102 
08014 BARCELONA 
Tel. 93 331 21 62

Adreça

Informació, orientació i revisió de 
la valoració adults físics, 
psíquics, sensorials i malalts 
mentals a partir de 16 anys.

Àmbit

Barcelona ciutat, Municipis de l'Hospitalet de 
Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat.Comarques de l'Alt Penedès, Anoia, 
Baix Llobregat, Garraf, Osona i Vallès Oriental 

Zona d’influència

Av. del Paral·lel, 145 
08004 BARCELONA 
Tel. 93 425 22 44 

Adreça

Primera valoració d'adults 
amb disminucions físiques, 
psíquiques, sensorials i 
mentals a partir dels 16 anys. 

Àmbit

Aquest centre no és d'atenció directa al públic, atès 
que només atén visites concertades prèviament per 
a valorar el grau de disminució de les sol·licituds 
arribades als CADS de Badal i Badalona. 

Zona d’influència

Equip de Valoració d’Adults de Barcelona (EVAB)
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http://www.gencat.net/benestar/contacti/cad.htm


AL PRAT DE LLOBREGAT
UPASS (Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials) Ajuntament del Prat de Llobregat 
ADREÇA: c. d'Ignasi Iglesias, 18-20 
TELEFON: 93 379 00 50  EXT. 4495/ 
FAX: 93 478 48 57
WEB : www.aj-elprat.cat

UPROX (Unitat de Serveis de Proximitat) Ajuntament del Prat de Llobregat
ADREÇA: c. Centre, 28, 1a planta),
TELEFON: 93 379 00 50  EXT. 4495/ 
FAX: 93 478 48 57
WEB : www.aj-elprat.cat

OIAC (Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana) Ajuntament del Prat de Llobregat  
ADREÇA: pl. de la Vila, 1 
TELEFON: 93 379 00 50 
WEB: www.aj-elprat.cat

Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat (Generalitat de Catalunya).
ADREÇA: c. del Centre, 39-41 
TEL: 93 370 98 21 
FAX: 93 378 99 26
Web: www.aj-elprat.cat Oficina d’Acció Ciutadana del Prat de Llobregat (Generalitat de Catalunya).  

Prat Espais. (Ajuntament del Prat de Llobregat)
ADREÇA: c. de la Carretera de la Bunyola, 49
TEL: 93 370 50 54 
FAX: 93 378 93 81
A/E: info@pratespais.com
Web: www.pratespais.com
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Centre d’Atenció i Informació de l’INSS al Prat de Llobregat
ADREÇA: c. de Girona, 72 
TELÈFONS: 93 379 53 91 i 93 379 57 45 
FAX: 93 370 17 14 
Gestió telefònica al 900 16 65 65 
També podeu consultar la pàgina web de la Seguretat Social: www.seg-social.es

CENTRE D'ESTIMULACIÓ PRECOÇ
ADREÇA: c. d'Ignasi Iglesies, 11 baixos
TELEFON :  93 370 90 53

EQUIP D'ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (EAP) 
ADREÇA: c. de Ribes de Freser, 18-20
TELEFON :  93 379 80 82 
FAX: 93 478 15 80 
CORREU ELECTRÒNIC: a8900279@xtec.net
WEB: http://www.xtec.cat/se-baixllobregat4/

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL CAN RIGOL
ADREÇA: c. de Ribes de Freser, 18 - 20
TELEFON / FAX:  93 370 85 09 
CORREU ELECTRÒNIC:  a8022926@xtec.net
WEB:   www.xtec.es/ceecanrigol/
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: dilluns de 9.00 a 10.00 hores i dimecres de 12.00 a 14.00 hores

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL (CSMIJ) 
ADREÇA: plaça dels Pirineus, 7 
TELEFON / FAX: 93 479 56 15
CORREU ELECTRÒNIC: csmij_elprat@fundacioorienta.com
WEB: www.fundacioorienta.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores
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SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA SANT JOAN DE DÉU – SERVEI DE SALUT MENTAL
ADREÇA: c. de Pau Casals, 14-16 baixos
TELEFON: 93 370 64 30 
FAX: 93 370 68 69
CORREU ELECTRÒNIC: cdprat@sjd-ssm.com
WEB: www.sjd-ssm.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  de 9.30 a 13.30 hores

RUBRICATUS. FUNDACIÓ PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA 
Servei de Teràpia Ocupacional El Corriol (STO)
Servei Ocupacional d’Inserció Sant Isidre (SOI)
Centre Especial de Treball Tesiprat (CET)
Serveis complementaris d’ajustament personal i social ( SCAPS)

ADREÇA: c. de Girona, 10-12 
TELEFON:  93 370 91 51
FAX: 93 478 49 73 
CORREU ELECTRÒNIC: rubricatus@rubricatus.com
WEB: www.rubricatus.org
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  de 9.00 a 17.00 hores 

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL APMIB. Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos.
ADREÇA: c. de Begues, 29-31
TELEFON: 93 370 61 52
FAX: 93 370 78 01 
WEB: www.apmib.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de 10.00 a 14.00 hores.
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RESIDÈNCIA LLAR HEBRE. Associació Cívica d’Ajuda Mútua
ADREÇA: c. del Riu Ebre, 17-19
TELEFON: 93 370 52 57
FAX: 93 370 42 08
CORREU ELECTRÒNIC:  hebre@acamcat.org
WEB : www.acamcat.org
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: matins de 9.00 a 15.00 hores i tardes de 16.00 a 18.00 hores 

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL TAMARIU 
ADREÇA: av. del Pare Andreu de Palma, 22-24
TELEFON: 93 479 03 06
FAX: 93 479 56 61

CORREU ELECTRÒNIC: fvprat@drac.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de 9.00 a 18.00 hores 

AGÈNCIA DE L’ONCE 
ADREÇA: av. del Dr. Gallart i Monés, 20-22
TELEFON:  93 379 54 48
FAX: 93 379 56 45 
CORREU ELECTRÒNIC :  jood@once.es
WEB: www.once.es
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de 7.30 a 21.00 hores  

ADISPRAT. Associació de Persones amb Disminució del Prat 
ADREÇA: c. de Dolores Ibárruri, 45 (Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa)
TELEFON:  93 374 15 80 - 679 258 667 
FAX: 93 478 07 06
CORREU ELECTRÒNIC: adisprat@wanadoo.es
WEB: http://es.geocities.com/disprat/adisprat.htm
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  dijous de 17.00 a 19.00 hores

mailto:hebre@acamcat.org
http://www.acamcat.org/
mailto:fvprat@drac.com
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CLUB ESPORTIU APMIB-CAT. Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos
ADREÇA: c. de Begues, 29-31
TELEFON: 93 379 14 96
FAX: 629 00 78 
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: cal trucar per concertar visita. 

DISPRAT- LLEURE. Associació de Lleure per a Discapacitats
ADREÇA: C. de Dolores Ibárruri, 45 (Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa)
TELEFON / FAX:  93 478 02 09 
CORREU ELECTRÒNIC: disprat.lleure@gmail.com
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: a les tardes

FISPRAT. Club Esportiu Disminuïts Físics i Sensorials
ADREÇA: c. de Frederica Montseny, s/n (CEM Sagnier)
TELEFON / FAX:  93 478 06 39
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: dimarts de 18.15 a 19.15 hores 

IMAGINARIUM.  
Associació de Lleure
ADREÇA: av. del Pare Andreu de Palma, 5-7 
TELEFON / FAX:  670 04 25 36 
CORREU ELECTRÒNIC: imagin@suport.org
WEB: http://imaginarium.suport.org/
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  de dilluns a diumenge, de 18.30 a 22.00 hores  

SYNDROM. Associació dedicada a les alteracions genètiques minoritàries
ADREÇA: c. de Girona, 10 - 12 
TELEFON / FAX: 93 370 54 45 
CORREU ELECTRÒNIC: msubira@jet.es
WEB: http://www.syndrom.org
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A BARCELONA
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (Generalitat de Catalunya)
Pl. de Pau Vila, 1, Barcelona
Tel. 93 483 10 00
Web:http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=5921

Servei de Prestacions Individuals (Generalitat de Catalunya)
Palau de Mar: pl. de Pau Vila, 1, Barcelona
Tel. 93 483 10 00
Web: http://www.gencat.net/benestar/serveis/index.htm

CAD: Centre d’Atenció a Disminuïts Infantils de Grassot (Generalitat de Catalunya)
C. de Grassot, 3, 4t, 08025 Barcelona 
Tel. 93 458 99 08

CAD: Badal (Generalitat de Catalunya) 
Rambla de Badal, 102, 08014 Barcelona 
Tel. 93 331 21 62 

Equip de Valoració d’Adults de Barcelona (EVAB) (Generalitat de Catalunya)
Av. del Paral·lel, 145 08004 Barcelona 
Tel. 93 425 22 44 

SIRIUS: Departament d'Acció Social i Ciutadania (Generalitat de Catalunya) 
C. de Calàbria, 147, 08015 Barcelona 
Telèfon 93 483 84 18 – 93 483 83 52
A/e: sirius.benestar@gencat.net
Web: www.gencat.net/benestar/icass/sirius/sirius.htm

L´Entitat Metropolitana del Transport (EMT)
Carrer 62, núm. 16-18, Sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona 
Telèfon: 93 223 51 51 Fax: 93 223 44 43
A/e: info@emt-amb.com
http://www.emt-amb.com

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=5921Web
http://www.gencat.net/benestar/serveis/index.htm
mailto:sirius.benestar@gencat.net
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mailto:info@emt-amb.com
http://www.emt-amb.com/


Consorci Sanitari de Barcelona - Departament d'Atenció al Client- 
Edifici Mestral. Parc Sanitari Pere Virgili 
Av. d'Esteve Terrades, 30, 08023 Barcelona 
Tel. 93 259 41 00 
Tel. Sanitat respon: 902 11 14 44
Web: www.csbcn.org
A/e: informa.csbcn@catsalut.net

Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances (Generalitat de Catalunya) 
Carrer de Fontanella, 6, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 567 12 00
Web: http://www.e-tributs.net/pt/ca/Inici

Registre dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball
C. d'Albareda, 2-4, 08004 Barcelona
O bé en qualsevol de les oficines d'Acció Social i Ciutadania (Telèfon 012)

Delegació d'Hisenda (que correspongui al contribuent segons el seu domicili) 
Tel. d'informació tributària: 901 33 55 33
Web de l’Agència Tributària:  www.aeat.es

A SANT FELIU DE LLOBREGAT

Serveis Territorial d’Educació al Baix Llobregat - Anoia
C. de Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon: 93 685 94 50
Fax: 93 685 94 60

Anar a l'índex  

mailto:informa.csbcn@catsalut.net
http://www.e-tributs.net/pt/ca/Inici
http://www.aeat.es/
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.7489baa3d9df0d7105c12f10b0c0e1a0/?vgnextoid=a4755c7d4b267110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a4755c7d4b267110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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