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 Notes: 

 Aquesta edició de la guia es va actualitzar parcialment per última vegada el 8 novembre 2012. 

 El Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat i altres programes de la administració es regulen anualment. Cal 

 tenir en compte que aquesta regulació pot comportar canvis notables en els continguts de les ajudes, en els tràmits i en els requisits.
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Aquest document permet navegar a partir de l'índex:  quan es posa el punter a qualsevol apartat de 
l'índex, apareix una mà a la pantalla amb el dit assenyalant. Si cliquem a sobre (amb el botó del ratolí) 
ens desplacem automáticament a�l'apartat corresponent de la guia. 
             - Clicant sobre l'epígraf de qualsevol apartat del text tornem a l'índex. 
             - A l'esquerra de l'índex hi ha una línia grisa, també apareix la mà amb l'índex assenyalant, si 
               cliquem tornem a la recerca per apartats         �
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Aquest document permet navegar a partir de l'índex:  quan es posa el punter a qualsevol apartat de l'índex, apareix una mà a la pantalla. Si 
cliquem a sobre (amb el boto de l'esquerra del ratolí) ens desplacem automáticament a l'apartat corresponent de la guia. Clicant sobre l'epígraf 
de qualsevol apartat del text tornem a l'índex. 
 

ÍNDEX 
1.  Índex 
2. Tràmits i suport bàsics 

2.1 El certificat de discapacitat 
2.1.1 Els graus de discapacitat 
2.1.2 Sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat  
2.1.3 Targeta acreditativa de la discapacitat 
2.1.4 Recursos bàsics per a discapacitats amb reconeixement 

2.2 Serveis Socials 
2.3 Servei de prevenció i atenció precoç 
2.4 Orientacions residencials per a persones amb discapacitats 
2.5 Servei de rehabilitació comunitària en salut mental (centre de dia) 

3. Accessibilitat 
3.1 Assessorament i ajudes tècniques 

3.1.1 Centre d’assessorament i informació sobre ajudes tècniques. Centre d'Autonomia Personal SÍRIUS 
3.1.2 Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat de la llar 
3.1.3 Accés, en préstec, a elements de suport: crosses, cadires de rodes, etc . 
3.1.4 Cadires amfíbies. Servei de bany assistit a persones amb mobilitat reduïda a la platja de Viladecans. 
(vegeu  punt 8.3.5) 

3.2 El transport  
3.2.1 Assistència en viatge: a) avió, b)vaixell, c)tren  
3.2.2 Passi d'acompanyant de persones amb una discapacitat que impliqui la necessitat d'anar 
acompanyades. 
3.2.3 Carnet de transport metropolità - Targeta rosa  
3.2.4 Carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  
3.2.5 Targeta daurada de RENFE 
3.2.6 Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport 
3.2.7 Servei públic de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda severa 

3.3 Vehicles 
3.3.1 Obtenció o reconversió del carnet de conduir 
3.3.2 Ajudes  per a l'adquisició d'un vehicle 
3.3.3 Ajudes per a l’adaptació del vehicle. Modificacions dels comandaments o elements d’un vehicle, 
per  ser utilitzats per persones amb discapacitat.  
3.3.4 Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda 
3.3.5 Reserva d'aparcament individual 
3.3.6 IVA reduït en la compra de vehicles (vegeu aspectes tributaris 7.1) 

3.3.7 Exempció de l'impost de matriculació i circulació (vegeu  les exempcions 7.3) 
3.3.8 Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (vegeu  les exempcions 7.3) 

4. Treball 
4.1  Equip de valoració i orientació laboral (EVO laboral) 
4.2 Serveis de suport a la integració laboral per a persones amb discapacitat (SIL) 
4.3 Centre Especial de Treball (CET) 

4.3.1 Centres CET al Baix Llobregat (des.  2011) 
4.4 Centre Ocupacional (CO) 
4.5 Servei Ocupacional d'Inserció per a persones amb discapacitat (SOI) 
4.6 Recursos de transició al treball per a joves 

4.6.1 Programa de qualificació professional NEE (PQPI) a Viladecans 
4.6.2 Projecte de treball amb suport “SIL & TAS CAVIGA” per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
malaltia mental 

4.7 Incorporació al sistema ordinari de treball i mesures alternatives 
4.8 Beneficis per a les empreses que contracten persones amb discapacitat 
4.9 Subvenció a empreses per l'adaptació del lloc de treball 
4.10 Reserva de places per a persones amb discapacitat a l'Administració pública 
4.11 Subvenció per la incorporació de persones amb discapacitat com a socis treballadors/ores en  cooperatives i   
societats anònimes 
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5. Formació 

5.1 Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) 
5.1.1 Suport logopedes del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) 

5.2 Educació  
5.2.1 Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) 

5.3 Ensenyament a domicili 
5.4 Places reservades per a persones amb discapacitat a la universitat 

6.  Llei  39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència 

6.1 Fases del reconeixement de la situació de dependència 
6.2. Programes d'ajuts de suport a les persones amb dependències i a les persones cuidadores 

6.2.1 Servei RESPIR residencial per a familiars de persones grans i persones amb discapacitat 
6.2.2 Programa d'ajuts a l'acolliment residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a gent gran 
6.2.3 Programa d'ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependència 
6.2.4 Prestació econòmica per a la cura de l'entorn familiar i l'ajuda a persones cuidadores no 
professionals 
6.2.5 Programes d'estades temporals per a gent gran discapacitada 

7. Entorn econòmic  
7.1. Aspectes tributaris 

7.1.1 Deduccions i reduccions en la declaració de l'IRPF i en l'impost sobre el patrimoni 
7.1.2 IVA reduït en la compra de vehicles 
7.1.3 Exempció de l'impost de matriculació   
7.1.4 Exempció de l'impost de circulació  
7.1.5 Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica  

7.2 Renda activa d’inserció (RAI) 
7.3 Prestacions contributives de la Seguretat Social: pensió d'orfandat 
7.4 Pensions no contributives per invalidesa i per jubilació 

7.4.1 Prestació complementària de la prestació no contributiva 
7.4.2 Complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer  

7.5 Beques i ajuts 
7.5.1 Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA) 
7.5.2 Prestació per fill a càrrec (PHC) 
7.5.3 Ajuts per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de 
malaltia mental 
7.5.4 Ajuts de la Fundació ONCE 

8. Oci i temps lliure 
8.1 Teatre i arts escèniques: projecte “Apropa Cultura” 
8.2 Servei RESPIR residencial per a familiars de persones grans i persones amb discapacitat (vegeu  punt 6.2.1) 
8.3 Activitats quotidianes de temps lliure per a persones amb discapacitat física, psíquica o intel·lectual. 

8.3.1 Parèntesi de joc i lleure (ASDIVI) 
8.3.2 Espai Jove (ASDIVI) 
8.3.3 Esplai  
8.3.4. Discoteca per a persones amb discapacitat intel·lectual 
8.3.5. Servei de bany assistit a persones amb mobilitat reduïda a la platja de Viladecans. Cadires amfíbies 

8.4 Integració en activitats d'estiu per a infants i joves 
8.5 Activitat física adaptada 

8.5.1 Natació (ASDIVI) 
8.5.2 IOGA (ASDIVI) 
8.5.3 Dansa (ASDIVI) 

8.6 Vacances específiques per a persones amb discapacitat 
9. Àmbit jurídic i patrimoni  

9.1 Assistència jurídica gratuïta 
9.2 Incapacitat i tutela 
9.3 La curatela 
9.4 Patrimoni protegit 

10. Directori a Viladecans 
11. Índex TEMÀTIC per ordre alfabètic (cerca fàcil amb vocabulari comú)  
12. Glossari de sigles
 

- BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
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2. Tràmits i suport bàsics 
2.1 El certificat de discapacitat 

Document acreditatiu de la condició legal de persona amb discapacitat. L'expedeix l'equip  del 
Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) de la Generalitat de Catalunya. Indica el grau de discapacitat (%). 
Es valoren les seqüeles 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. 
En cas de persones que tinguin un certificat de reconeixement de discapacitat emès per una altra 
comunitat autònoma, caldrà que demanin la seva homologació. 
El certificat es considera habitualment de validesa indefinida. En alguns casos, la validesa serà 
temporal si així ho considera l'equip de valoració del CAD. Hi pot haver una nova revisió de la valoració 

si la situació de l'usuari ha tingut canvis, és a dir, si ha millorat o, per contra, ha empitjorat. (A partir de 2 anys) 
 

2.1.1 Els graus de discapacitat 
Cada legislació nacional regula, en el seu ordenament jurídic intern, els graus o les classificacions de 
discapacitació i en determina les ajudes públiques preceptives. A Catalunya i a l'Estat espanyol els 
graus de discapacitat s'expressen en el percentatge que marca el Reial decret de 23 de desembre,  
que regula el percentatge de minusvalidesa. En funció d'aquest grau, s'estableixen tres grups 
diferenciats: 

 Graus de discapacitat d'entre el 33% i el 64%: persones que tenen un nivell d'autonomia 
personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, si més no en un sistema de 
treball protegit. 

 Graus de discapacitat d'entre el 65% i el 74%: persones que presenten més dificultats per 
aconseguir una plena integració social i laboral. 

 Graus de discapacitat iguals o superiors al 75%: persones molt afectades que són 
susceptibles de requerir instruments especialitzats per a la seva integració social. 

El certificat de reconeixement oficial de la situació de discapacitat es planteja únicament per afectats 
amb un grau de discapacitat del 33% o més.  

2.1.2 Sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat 
Com iniciar el tràmit: per informar-se es pot anar a l’EBAS corresponent de l’Ajuntament de 
Viladecans o bé a l’Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  

Carrer Sant Marià, 34-38 
Telèfon 93 637 44 10 Fax 93 637 57 64   www.gencat.net 

Documents que cal aportar: 
Full de sol·licitud 
Informe mèdic 
DNI 

Tràmit de reconeixement/homologació de certificats : 
Els ciutadans i ciutadanes amb algun tipus de discapacitat determinat per un equip de valoració 
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, o les persones amb un certificat de 
reconeixement de discapacitat emès per una altra comunitat autònoma, han d’emplenar  i presentar 
la següent documentació: 

- Sol·licitud de reconeixement de la discapacitat (model oficial que proporcionarà el 
CAD). També es pot aconseguir l'imprès a través de la web 
http://www.gencat.cat/benestar . 

http://www.gencat.cat/benestar/impresos/15228.pdf
http://www.gencat.cat/benestar/impresos/15220.pdf
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- Adjuntar-hi la fotocòpia del DNI/NIE1 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. 
- En els casos en què la persona estigui incapacitada legalment, la sol·licitud la 
firmarà aquest representant legal, adjuntant-hi també fotocòpia del DNI/NIE del 
representant legal i del document acreditatiu d’aquesta representació. 
 - Adjuntar-hi la documentació mèdica i psicològica (informes, certificats, etc.) que es 
consideri convenient per acreditar les malalties que es volen sotmetre a valoració. 
Han d'estar signats, segellats i amb el número  de col·legiat/ada. 

 
A més de la competència assignada per fer valoracions, des del CAD també donen resposta a les 
sol·licituds d’orientacions residencials per a persones amb discapacitats,  tenint en compte el seu 
perfil, habilitats, nivell d’autonomia...  (vegeu  punt 2.4) 

 
2.1.3 Targeta acreditativa de la discapacitat  
La Targeta acreditativa permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb 
residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, davant de persones, el seu grau de 
discapacitat. Des del 5 de març de 2012 es tramita d’ofici2 a aquelles persones que ja tinguin 
reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, provisional o definitiu, o bé, a petició de 
qui tingui la seva representació legal. La Targeta té dues funcionalitats diferenciades:  
 
1. Servir de document probatori del reconeixement de la discapacitat, evitant haver de sol·licilitar 
constantment certificats en forma paper per acreditar la condició de persona amb discapacitat.  
 
2. A més de ser un element acreditatiu, facilita l'accés a determinats avantatges i beneficis que 
podran millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Amb aquest objectiu s'ha posat 
en marxa un programa continu de captació i millora d'avantatges en àmbits de la mobilitat, la 
cultura, l'esport, l'oci i el lleure a tot Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 El número  d'identitat d'estranger (NIE) és, a Espanya, un codi que serveix per a la identificació dels ciutadans residents 

sense nacionalitat espanyola. 
2
 Les persones que tenen la resolució del grau de la discapacitat posterior al 06 / 03 / 2012  NO han de sol·licitar la targeta 

perquè ja se’ls  enviarà d’ofici. Les persones amb discapacitat reconeguda abans d’aquesta data han de sol.licitar-la 

expressament.  



Edició: 18/07/2012 

 6 

 
Consultar 

 Avantatges vinculats a la targeta acreditativa de la discapacitat: http.//www20.gencat.cat 

Requisits 
1.Tenir reconegut, i vigent, un grau de discapacitat del 33% o més. 
2.Tenir residència habitual a Catalunya. 
3.Tenir DNI/NIE vigent, menors d'edat inclosos. 

Sol·licitud 

- Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  
Carrer Sant Marià, 34-38 
Telèfon 93 637 44 10 Fax 93 637 57 64   www.gencat.net 

L'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (www20.gencat.cat) ofereix informació sobre aquest 
tràmit i accés als impresos de sol·licitud en diferents formats i idiomes. 
 
Normativa 
ORDRE ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat.  
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2.1.4 Recursos bàsics per a discapacitats amb reconeixement (Quadres orientatius)  

 

Menors de 
18 anys         

(resum 
orientatiu)                                                                                                                                               

Amb un grau de 
discapacitat 

igual o superior 
al 33% es pot 
sol·licitar  el 

Programa 
d'ajudes (PUA) i 

acollir-se a 
altres 

convocatòries o 
programes 

Es pot obtenir el carnet de 
família nombrosa

3
 i 

accedir als avantatges 
inherents, si es tenen: 

dos fills, i un d'ells és discapacitat. 

dos fills i els dos pares tenen reconegut el 33% de discapacitat 

dos fills i un dels progenitors (pare o mare) tenen reconegut el 65% o més de 
discapacitat 

dos fills i un dels progenitors està declarat incapacitat per treballar 

Prestació econòmica 
universal per fill a càrrec  

–PHC-                            
segons ingressos econòmics                                

(vegeu  punt 7.5.1). 

Si els fills tenen discapacitat i són 
menors de 18 o majors d’edat 

           rebran una prestació

 

33%  

65%  

75%  amb assistència d'una 
persona en les ABVD

4
   

 

Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA): adaptació de la llar, cotxe, pròtesis 

Possibilitat desgravacions fiscals IRPF 

Targeta d'aparcament si almenys  té mobilitat reduïda (valoració CAD) 

 - Si no hi ha problema per utilitzar el transport públic, 
possibilitat d'obtenir: 

- la targeta rosa gratuïta 

- el carnet rosa T-4 de copagament 

 

Més de 18 anys                                                          
LLISTA ORIENTATIVA  

D'AVANTATGES PER A 
PERSONES AMB LA 

DISCAPACITAT LEGALMENT 
REGONEGUDA                                                                                                                                                   

(amb un grau de discapacitat igual 
o superior al 33% es pot sol·licitar  

el Programa d'ajudes (PUA) i 
acollir-se a altres convocatòries o 

programes) 

33% DISCAPACITAT 

IRPF (declaració de la renda) 

Impost de matriculació del vehicle 

Impost de donacions i successions 

Impost de circulació 

Targetes de transport públic (rosa/Ferrocarrils de Catalunya -FGC-) 

Avantatges laborals 

 A partir del 65% 
DISCAPACITAT 

Targeta daurada RENFE 
Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)     Nota: prestació incompatible amb la PHC

Complement per a titulars de pensions no contributives que viuen de lloguer 

Prestacions complementàries (pensions no contributives) 

Prestació per fill a càrrec (PHC).                                 Nota: prestació incompatible amb la PNC 

A PARTIR DEL 75% 
RECONEGUT I QUE 

NECESSITIN EL 
CONCURS D'UNA 
ALTRA PERSONA 

Complement PNC (necesitat del concurs d'una altra persona per a la realització dels actes 

essencials de la vida)                                                                     

Complement prestació per fill a càrrec 

Deducció IVA per la compra del vehicle 

Targeta  d'aparcament ( conductor/no conductor) 

Gual a la vorera 

Transport adaptat 

                                                 
3
 Entre els beneficis que s'estableixen en l'àmbit estatal hi ha: 

 - Bonificació del 45% de les quotes de la Seguretat Social (de l'ocupador) per la contractació d'un/a cuidador/a al 
servei d'una família nombrosa. 
 - Increment del límit d'ingressos per tenir dret a l'assignació econòmica de la Seguretat Social per fill a càrrec 
menor de 18 anys. 
 - Ampliació de la durada del permís de paternitat fins a 20 dies per a pares de famílies nombroses. 
 - Ampliació del període considerat com a cotitzat i del de reserva del lloc de treball en cas d'excedència per cura 
de fill. 
 - Drets de preferència per aconseguir beques, reducció del 50% (per a la categoria general), o exempció (per a la 
categoria especial) de taxes i preus públics en l'àmbit de l'educació. 
 - Dret al subsidi per necessitats educatives especials associades a la discapacitat per al transport i menjador. 
 - Bonificacions del 20% o 50% en les tarifes de transport per carretera, ferrocarril i marítim (depenent de la 
categoria). Aquestes bonificacions són acumulables a altres descomptes establerts. 
 - Descompte del 5% o el 10% (segons categoria) en les tarifes aèries nacionals. 
 - Drets de preferència en l'accés d'activitats d'oci de l'IMSERSO (turisme i termalisme social) i bonificació en les 
quotes a abonar. 
 - Bonificacions en els preus de museus, auditoris i teatres estatals. 
 - Beneficis en matèria d'habitatge: accés a ajudes financeres, subsidiació de préstecs ... 
 - Bo social en la tarifa elèctrica. 

Àmbit autonòmic beneficis en: l’habitatge, educació i cultura, selecció de personal, transport, lleure. 
Àmbit local: bonificació en matèria de l’impost de béns immobles (IBI), reduccions en taxes i preus públics.  
4
  Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) 

lnr
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2.2 Serveis Socials 
Els equips de Serveis Socials atenen les necessitats que puguin tenir les persones discapacitades en 
tots els àmbits de la seva vida quotidiana.  Són 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 mes adients 
en cada cas.  
El professionals de serveis socials informen, orienten, fan diagnòstics i valoracions, prescriuen 
prestacions, detecten situacions de risc per actuar de forma preventiva i realitzen projectes 
comunitaris per a la integració social de persones i col·lectius en risc.   
Son serveis bàsics: 
- SAD, Servei d'ajuda a domicili (atenció des de casa). Gestió  del Servei d'atenció individualitzada a 
domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin seguir 
vivint el major temps possible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i 
conservant també el seu entorn familiar i social habitual. 

Nota: Aquest servei està  adreçat a persones amb manca d’autonomia personal per discapacitat física o psíquica, 

problemàtiques especials, persones grans que viuen soles, o que  per raons de salut, econòmiques  o de manca de 
mobilitat , no poden fer front a les necessitats bàsiques i pròpies de la vida quotidiana. 

- Teleassistència: gestió d’incidències les 24 hores del dia durant tot l’any. Les poden demanar les 
persones grans i  discapacitades que viuen soles i es troben en situació de risc. 
- Préstec d'aparells ortopèdics: per a aquelles persones que necessitin  millorar la seva  capacitat de 
mobilitat. 
- Gestionar  les demandes per estades  temporals, per a persones  amb discapacitat psíquica  (dos 
mesos al llarg de l’any, en períodes mínims de 3 dies).  Poden sol·licitar-lo les famílies cuidadores de 
persones amb discapacitat entre 6 i 65 anys. Programa Respir de la Diputació de Barcelona. 
- Suport a les famílies cuidadores de persones dependents o amb demència. 

 

 
Per accedir al servei cal adreçar-se a l'equip de serveis socials d'atenció social (EBAS) de la zona on es visqui: 
 
 
 
EBAS-1 
C/ de Catalunya, 66 - 68 
e-mail:  ebasp1@viladecans.cat  
Telèfon:  936 581 697 / 936 581 562 
Fax:  936 583 324 
 
EBAS-2 
C/ de l'Escultor Llimona, 3 (baixos) 
e-mail:  ebasp2@viladecans.cat  
Telèfon:  936 580 231 / 936 580 358 
Fax:  936 59 0168 
 

EBAS-3 
Av. de Lluís Moré, 18 
e-mail:  ebasp3@viladecans.cat  
Telèfon:  93 637 33 22 / 93 637 29 68 
Fax:  936 584 686 
 
EBAS-4 
C/ d'Antonio Machado, 58 
e-mail:  ebasp4@viladecans.cat 
Telèfon:  93 637 39 52 
Fax: 93 659 46 35 
 

 Adreça electrònica  
Requisits:   

Estar empadronat a Viladecans. 
 
 

mailto:ebasp1@viladecans.cat
mailto:ebasp2@viladecans.cat
mailto:ebasp3@viladecans.cat
mailto:ebasp4@viladecans.cat
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2.3 Servei de prevenció i atenció precoç 
Des dels centres de desenvolupament infantil i d'atenció precoç es coordina el conjunt d'actuacions 
assistencials i preventives adreçades als infants, des de la concepció i fins als 6 anys, que presenten 
algun trastorn en el desenvolupament o es troben  en situació de risc de patir-lo.  
Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre 
els àmbits sanitari, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. 
Funcions dels serveis: 

•Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família.  
•Informació, orientació, suport i assessorament a la família.  
•Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.  
•Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.  
•Seguiment de l'evolució de l'infant.  
•Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.  
•Tasques de recerca, docència i formació. 

És un servei públic i gratuït. 
 
La formació dels professionals dels centres és diversa; tots tenen formació en desenvolupament 
infantil i diferents especialitzacions, entre d’altres: 

•fisioteràpia  •logopèdia •treball social  •psicologia clínica •neuropediatria  
Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir un abordatge global de les 
necessitats de l'infant i la seva família. 
 
Qui necessita atenció precoç? 
 
Els infants i les seves famílies que es trobin en situacions com aquestes: 
Els infants que en condicions normals no necessiten aquesta atenció però que, atenent el medi 
familiar i social en què viuen, poden necessitar-la. 
Els infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per 
tant, necessiten una atenció per aconseguir-lo. 
Els infants que presenten malformacions conegudes, defectes congènits, lesions cerebrals de 
qualsevol origen i altres anomalies. 
A tots aquests infants l'atenció precoç els facilita els recursos necessaris per millorar-ne el 
desenvolupament. 
Sol·licitud 
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
Imprès de sol·licitud a Internet:  http://www10.gencat.net/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2466 
A Viladecans:  

a) DELTA CDIAP 1 
Lluís Moré del Castillo, s/n ( Masia Can Palmer)  
Telèfon: 936373322 / Fax: 936584886 

b) DELTA CDIAP 
C/ Santiago Rusiñol, 6  
Telèfon: 936357239 

Delta. Col·lectiu de Professionals del Desenvolupament Infantil 
Atenció precoç. Municipis: Castelldefels, Viladecans, Gavà i Begues 
Normativa 
DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC núm. 2237 publicat el  31/07/1996)  
DECRET 206/1995, de 13 de juny, pel qual s'adscriu l'atenció precoç al Departament de Benestar Social. (DOGC núm. 2079, 24/07/1995)  
LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. (DOGC núm. 3926 publicat el  16/07/2003)  
DECRET 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç. (DOGC núm. 4002 publicat el  04/11/2003)  
DECRET 154/2003, de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d'actuacions de l'Administració de la Generalitat 
adreçades a la infància i l'adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne. (DOGC núm. 3918 publicat el  04/07/2003)  

 

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2466
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2.4 Orientacions residencials per a persones amb discapacitats 
Els equips de valoració de la discapacitat  (CAD)  a més a més de la competència assignada per fer 
valoracions també donen resposta a les sol·licituds d’orientacions residencials per a persones amb 
discapacitats. Es realitza una valoració de les necessitats tenint en compte el perfil, habilitats i nivell 
d’autonomia del discapacitat.  
Per altra banda, els serveis territorials de cada zona són els que tenen la competència assignada en la 
gestió dels recursos i dels ingressos.  
 
Si la persona discapacitada vol tenir una orientació sobre el tipus de recurs que requereix, ha de 
presentar l’imprès de sol·licitud  d’orientació a serveis residencials per a persones amb discapacitat 
de l’ICASS. Aquest imprès es pot trobar a la web del Departament de Benestar Social i Família: 
www20.gencat.cat 
 
Centre d'Atenció a Discapacitats (CAD): 
 
CAD d'Adults de Badal   
C/ Badal, 102. (entrada per c/ Bonaventura 
Pollés) 
08014 Barcelona (Sants) 
Tel.: 93 331 21 62; fax: 93 331 27 70 

CAD de Grassot (menors de 16 anys) 
c/. Grassot,  3, 4t  
08025 Barcelona  
Tel.: 93 458 99 08 
 

 
 
 

2.5 Servei de rehabilitació comunitària en salut mental (Centre de dia) 

El Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental de Viladecans va iniciar la seva activitat l'octubre 
de 1992. Finalitats: la funció primordial d'aquest Servei és atendre les persones que pateixen problemes 
mentals i que tenen dificultats per establir relacions, realitzar les tasques habituals de la vida diària i 
gaudir d'una vida autònoma. El Servei treballa per aconseguir la rehabilitació i reinserció social, 
comunitària i laboral de les persones amb aquesta problemàtica. 
 
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT MENTAL 
Sant Joan de Déu‐ Serveis Salut Mental 
Centre de dia – Salut Mental 
Circumval·lació, 43 08840 
Telèfon: 936371810 / Fax: 936376934 
Cdviladecans@sjd‐ssm.com 
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3. Accessibilitat 
L'accessibilitat és la condició mitjançant la qual totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un 
lloc o accedir a un servei, independentment de les capacitats tècniques o físiques de les persones. 

 
3.1 Assessorament i ajudes tècniques 
3.1.1 Centre d’assessorament i informació sobre ajudes tècniques. Centre per a  
l’autonomia personal SÍRIUS 
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.  
Ofereixen informació sobre les diferents ajudes tècniques existents dins de la Comunitat Europea. 

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

 

3.1.2 Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat de la llar 
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  a la primera meitat  de l’any5.  
 
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. 
Per sol·licitar més informació:  

- Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  
Carrer Sant Marià, 34-38 
Telèfon 93 637 44 10 Fax 93 637 57 64   www.gencat.net  
- tel. 900 300 500, Departament d’Acció Social i Ciutadania 

 

3.1.3 Accés, en préstec, a elements de suport: crosses, cadires de rodes, etc. 
Els anomenats productes de suport els constitueixen un conjunt d'artefactes dissenyats especialment 
per prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar deficiències o limitacions sensorials, motòriques, 
cognitives, d'orientació, etc.  
 
- Serveis Socials de l'Ajuntament té un servei de préstec d'aparells ortopèdics per a aquelles persones 
que necessitin  millorar la seva capacitat de mobilitat. Per accedir al servei cal adreçar-se a l'equip de 
serveis socials d'atenció social (EBAS) de la zona on es visqui.  (vegeu les  adreces de les quatre EBAS a la pàgina 8) 
 
- Creu Roja té un servei de préstec que facilita crosses, cadires de rodes, etc. 
Per sol·licitar més informació:  

Assemblea Local Creu Roja a Viladecans 
C/ de Carles Altés, 11 - 13 
Telèfon:  936373901   Fax:  936374995 
Horari:    dilluns a dijous de 9.15 a 14.15h i de 15.30 a 18.30h 

            divendres de 9.15 a 15.30h 
 Adreça electrònica: coordinacio.viladecans@creuroja.org  

                                                 
5
 Cal tenir en compte que aquesta regulació pot comportar canvis notables en el contingut de les ajudes, en els tràmits i en els 

requisits. 
 

mailto:sirius.benestar@gencat.net
http://www.gencat.net/
mailto:coordinacio.viladecans@creuroja.org
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3.2 El transport  
3.2.1 Assistència en viatge 
a) avió 

Les grans companyies tenen establerts procediments d'atenció als viatgers/eres que presentin 
algun tipus de discapacitat. Els programes estan dirigits a persones amb mobilitat reduïda o amb 
qualsevol discapacitat que necessiti ajuts especials. 
 S'aconsella la reserva del bitllet amb 7 dies d'antelació o, imprescindiblement, 48 hores abans 
de la sortida de l'avió. Sempre s'ha de notificar a l'hora de comprar el bitllet: 

- El tipus de discapacitat que té la persona i les necessitats que aquesta tindrà. 
Una vegada que el viatger té la carta d'embarcament, la persona té dret que li sigui facilitada pel 
personal de l'aeroport una cadira de rodes, la qual li serà apropada. La persona amb discapacitat 

té dret a ser acompanyada fins a l'avió i a transportar amb la seva cadira de rodes sense cap 
cost. 
El Reglament de la UE (CE) núm. 1107/2006 sobre els drets dels ciutadans i ciutadanes amb 
discapacitat en el transport aeri prohibeix a les companyies negar-se a fer reserves al col·lectiu 
de discapacitats i s'estableix a partir del 2008 el transport gratuït dins de les terminals. 
Aquest Reglament també obliga els aeroports  que eliminin tot tipus de barreres dins de la Unió 
Europea. 
Normativa  
Reglament (CE) núm. 1107/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, sobre els drets de les persones amb 
discapacitat o mobilitat reduïda en el transport aeri. 

b) vaixell 
La Direcció General de la Marina Mercant ha de vetllar perquè les persones amb mobilitat 
reduïda puguin tenir accés i estada còmodes i segurs a tots els vaixells de passatge de les classes 
A, B, C, i D i a totes les naus de passatge de gran velocitat utilitzades per al transport. Les 
empreses titulars de línies de passatge s’han de dotar almenys d'un vaixell accessible a les 
persones amb discapacitat 
El Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, especifica que les autoritats portuàries i els 
gestors de les estacions marítimes hauran d’emprendre  les actuacions necessàries perquè les 
instal·lacions siguin accessibles. 
Normativa  
El Reial decret 1036/2004, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1247/1999, de 16 de juliol, sobre regles i normes de 
seguretat aplicables als vaixells de passatge que facin travessies entre ports espanyols, estableix les normes de seguretat per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
 El Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, estableix les condicions bàsiques d'accessibilitat i no -discriminació per a l’accés i la  
utilització de les formes de transport  per a  persones amb discapacitat . 

c) tren 
La companyia Renfe ofereix ajudes a les persones amb discapacitat que  ho necessitin: 

 - viatgers/eres amb discapacitat en cadira de rodes, que es desplacen autònomament. 
 - viatgers/eres amb discapacitat que tinguin dificultats en el seu desplaçament, que es 
desplacen autònomament. 
 - viatgers/eres amb discapacitat visual que viatgin sols. 

 En els casos en què el viatger no tingui un grau d'autonomia suficient (no sigui capaç de menjar 
sol, no sigui autònom per anar al lavabo o no comprengui les indicacions que li faci la tripulació) 
serà necessària la presència d'un/a acompanyant. 
Sol·licitud 
Trens d'Alta Velocitat-Llarga Distància, Avant i Mitja Distància Convencional 

Si es té un bitllet amb plaça específica per a persones amb mobilitat reduïda i s'ha 
adquirit el bitllet amb almenys 24 hores d'antelació,  la reserva d'ajuda és automàtica. 
 Si la plaça no és especifica per a persones amb mobilitat reduïda i el bitllet s'ha reservat 
o adquirit amb 24 hores d'antelació, s'ha de comunicar en el moment de la compra del 
bitllet o al telèfon: 902 24 05 05 amb la mateixa antelació de 24 hores. 

Trens de Rodalies: 
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 El viatger comunicarà amb 24 hores d'antelació a la sortida del tren corresponent la 
necessitat d’ assistència al número de telèfon 902 24 05 05. 
 Trens de rodalies CIVIA: es recomana al viatger que comuniqui el recorregut que 
realitzarà amb 2 hores d'antelació a la sortida del tren corresponent al número de 
telèfon 902 24 05 05. 

 Presentació en el lloc designat de l'estació amb 30 minuts d'antelació a la sortida del 
tren. 
 Acompanyants fins a la sortida del tren: necessiten una autorització específica, al Centre 
d'Atenció al Client de l'Estació. 

Normativa  
El Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, estableix les condicions bàsiques d'accessibilitat i no -discriminació en l'accés als 
trens. 

 

3.2.2 Passi d'acompanyant de persones amb una discapacitat que impliqui la 
necessitat d'anar acompanyades 
És un passi que permet que una persona n'acompanyi una altra amb discapacitat en un transport públic 
de l'Entitat Metropolitana del 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. 
Sol·licitud:  

Viladecans Informació, plaça d’Europa, 7, tel. 936351900 
Documentació: 

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

3.2.3 Carnet de transport metropolità - 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. 
Requisits:   

Persones majors de 61 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. 

Sol·licitud:  
Viladecans Informació, plaça d’Europa, 7, tel. 936351900 

Documentació: 
- Imprès de sol·licitud emplenat  i signat (es facilita a les dependències municipals).  
- Acreditar la condició de persona amb discapacitat (Certificat de reconeixement de 
discapacitat expedit per l'ICASS). 
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3.2.4 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 d’ 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. 

Requisits:   
Persones de 65 anys i més, o bé persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % 

- Si els ingressos són inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) es té dret al carnet de tipus 

A (el  gener de 2012 l’ SMI és de 641,40€/mes.) 
- Si els ingressos són superiors, s’ha d’adquirir el carnet de tipus B. 

Sol·licitud:  
- Viladecans Informació, plaça d’Europa, 7, tel. 936351900 
- FGC: Centre d’Atenció al Client (estacions pl. Espanya i Provença de Barcelona) 

Documentació: 
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 
discapacitat 

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 
discapacitat 
 
 
 
 
 

 

3.2.5 Targeta daurada  de RENFE 
La targeta dóna dret a: 

- Reducció del 40% de l’import del bitllet en trens regionals, rodalies o llarg recorregut (AVE), 
tots els dies de la setmana excepte de divendres a diumenge. De divendres a diumenge, la 
reducció és d’un 25%. 
- A més, els acompanyants de persones amb una discapacitat igual o superior al 65%, 
gaudiran de les mateixes condicions econòmiques de viatge que el titular de la targeta. 

La targeta daurada  permet acompanyant per a totes les persones que siguin majors de 18 anys i 
pensionistes que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran 
invalidesa formalment declarada, així com les persones amb una discapacitat reconeguda igual o 
superior al 65%. 
L'acompanyant tindrà també tots els descomptes que té la persona titular. 
La targeta s’ha de renovar cada any. 
Requisits:   

- Ser major de 60 anys. 
- Ser pensionista per incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa. 
- Tenir una valoració en el reconeixement de la discapacitat igual o superior al 65%. 

Sol·licitud:  
A qualsevol de les estacions de RENFE i agències de viatges 
Telèfon d’informació: 902 24 02 02 
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3.2.6 Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (SMDT) 

Prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades pels 
desplaçaments fora del domicili habitual de les persones discapacitades que tinguin greus dificultats 
per utilitzar transports col·lectius. També el poden percebre les persones amb discapacitat ateses en 
centres en règim de mitja pensió i en centres en règim d'internat quan es desplacin, 10 o més caps 
de setmana a l'any, fora del centre. 
 
La quantia del subsidi és, el 2012, de 59,50 €, per dotze pagues (714,00 €/anuals). 
 
Aquests ajuts formen part de les prestacions derivades de la Llei d’integració social dels minusvàlids  
(LISMI). 
Requisits:   

- Tenir entre 3 i 68 anys . 
- Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33% i superar el barem 
específic per determinar l'existència de dificultats de mobilitat que impedeixin la utilització 
dels transports col·lectius. A més, no es pot estar, per raó de l'estat de salut o d'altres causes, 
impossibilitat per fer desplaçaments fora del domicili habitual.  
- No tenir uns ingressos superiors al 70% de l ‘SMI . Si es forma part d'una unitat familiar de la 
qual es depèn, s'incrementarà un 10% per cada membre (el màxim és el 100% de l'IPREM).  
- No ésser titular de la Seguretat Social, en situació d'alta.  
- No tenir dret a beneficiar-se d'altres ajudes anàlogues d'igual o superior quantia.  

Sol·licitud:  
Centre d'Atenció a Disminuïts de la Generalitat (CAD) o a les Oficines de Benestar Social i Família, 
amb la documentació següent:  

- 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 el cas d'estrangers, cal presentar la fotocòpia compulsada del passaport i de la 

targeta, permís o justificant de residència a l'Estat espanyol.  
- Certificat de convivència emès per l'Ajuntament de residència habitual.  
- Certificat d'ingressos de tota la unitat familiar (declaració de l'IRPF, etc.)  

Les compulses es poden fer en el moment de presentar la sol•licitud si s'hi adjunten els originals del 
document.  

 
Normativa 
- Reial decret 383/1984, d'1 de febrer, pel qual 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 (BOE núm. 49, de 27/02/1984) (desenvolupa l'art 12.1 LISMI)  
- Resolució BEF/1943/2003, de 13 de juny (DOGC núm. 3914)  
- Reial decret 1578/2006, de 22 de desembre, sobre desvalorització de pensions del sistema de Seguretat Social (BOE núm. 312, de 
30/12/2006)  
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3.2.7 Servei públic de transport especial per a persones amb mobilitat 
reduïda severa  
Servei realitzat en conveni entre l'ajuntament i el Consell Comarcal, encarregat de facilitar el 
transport de veïns de la ciutat amb limitacions greus de mobilitat. El poden demanar les persones 
amb mobilitat reduïda que no puguin fer servir els transports públics. 
El transport es pot  sol·licitar segons dues modalitats:  

- Fix. Desplaçaments regulars a un centre assistencial segons rutes pactades amb el 
Consell Comarcal. Sempre que no hi hagi un centre a Viladecans o al Baix Llobregat o, 
en el cas d'haver-n’hi, que   no hi hagi  places per atendre l'usuari. Per a l’aprovació 
del transport hi ha d'haver  una valoració tècnica positiva. 

- “Transport adaptat”, transport esporàdic o puntual (targeta blanca). Amb la finalitat 
d'accedir a sortides d'oci (fins merament lúdics). 

 
Important: si l'usuari necessita ajuda per desplaçar-se, haurà de comptar amb el seu propi 
acompanyant. Aquest suport serà obligatori quan es tracti d'una persona menor d'edat i / o que en el 
certificat de discapacitat consti que se  supera el barem de necessitat d'assistència de 3a  persona. Si 
no, no podrà accedir al servei. Les funcions del conductor/a es limiten a conduir, ajudar  la persona 
usuària a entrar i sortir del vehicle i acompanyar-la a la vorera més propera de l’adreça   facilitada. 
Requisits 

- Persones empadronades a Viladecans  
- Ser titulars del certificat de discapacitat 
- Patir limitacions greus i severes de mobilitat, valorades com a tals pels serveis 
corresponents de l'ICASS i que superin el barem de mobilitat reduïda 

S’ha  de complir, almenys, un dels requisits següents : 
a) Ser usuari de cadira de rodes. Cal especificar si es tracta de cadira manual o 
elèctrica. 
b) Necessitat de crosses o bastons per poder caminar. 
c) Presentar insuficiència respiratòria greu (cal adjuntar informe mèdic). 
d) Presentar insuficiència o malaltia greu cardíaca (cal adjuntar informe mèdic). 
e) Presentar trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús del transport públic (cal 
adjuntar informe mèdic). 

En el cas de la sol·licitud esporàdica o puntual, es recomana sol·licitar-ho amb almenys dos dies 
d'antelació (Serveis Socials de l'Ajuntament facilitarà el  telèfon de contacte).  
Sol·licitud 
Cal dirigir-se als Equips de Serveis Socials (EBAS) de l’Ajuntament de Viladecans 
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3.3 Vehicles 
3.3.1 Obtenció o reconversió del carnet de conduir 
L’ajut econòmic per a l’obtenció o reconversió del carnet de conduir es troba incorporat en el 
programa d’ajudes d’atenció social de la Generalitat de Catalunya. 
Condicions especials per a les persones amb discapacitat que volen conduir un vehicle: 

- Obtenir el permís de conduir  
Cal obtenir el certificat mèdic oficial per a l’obtenció o reconversió del permís de 
conduir, en els centres de reconeixement autoritzats. Aquest certificat indicarà les 
condicions restrictives i les adaptacions que necessitarà  el seu vehicle.  
Quan es tracti de l’obtenció del permís de conduir, l’interessat haurà d’examinar-se 
d’acord amb les condicions restrictives i amb un vehicle adaptat a les seves 
necessitats. 

- Per a la reconversió del permís de conduir, si la discapacitat ha estat sobrevinguda 
posteriorment, quan ja tenia el permís de conduir 

Quan es tracti de la reconversió del permís, l'interessat ha d’adreçar-se amb el 
certificat a la Prefectura Provincial de Trànsit per tal de fer constar les condicions 
restrictives en el seu permís de conduir. Si aquestes condicions restrictives suposen 
adaptar comandaments, s’haurà de passar una prova pràctica.  

- Per a l’adaptació del vehicle a les necessitats de la persona amb discapacitat  
Quan es tracti d’una adaptació del vehicle, cal dirigir-se a Inspecció Tècnica de 
Vehicles (ITV). 

Existeixen ajudes econòmiques de la Generalitat per a l’obtenció o reconversió del permís de conduir 
i ajudes per a l’adaptació del vehicle. 
Requisits 
Ser una persona amb discapacitat (amb mobilitat reduïda), amb capacitat de conduir un vehicle.  
Sol·licitud 
- Per a informació i reclamacions referents al reconeixement mèdic, cal adreçar-se al Centre de 
Reconeixement i Avaluació Mèdica (CRAM). 

Centre de Reconeixement i Avaluació Mèdica (CRAM)  
C/ Balmes, 20 
08007 Barcelona      Telèfon: 93 482 41 00 

- Si les adaptacions realitzades impliquen modificació de comandament, caldrà adreçar-se a la 
Prefectura Provincial de Trànsit per passar una prova pràctica. Si s'ha d'obtenir el permís de conduir, 
les proves s'hauran de realitzar amb el vehicle adaptat.  

Prefectura Provincial de Trànsit Barcelona  
Gran Via de les Corts Catalanes, 184, baixos 
08071 Barcelona 
Telèfon: 93 298 65 39 Fax: 93 422 84 43  www.dgt.es  

Cal adreçar-se a la  Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per tal de fer constar a la fitxa tècnica del 
vehicle les adaptacions realitzades. Per a informació referent a l'ITV, cal adreçar-se al Departament 
d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat. 

Departament de Treball de la Generalitat 
C/ Sepúlveda, 148-150 
08011 Barcelona 
Telèfon: 93 228 57 57  
www.dgt.es/tramites/itv/itv.htm 

Normativa 
Reial decret del Ministeri de l'Interior 2272/1985. 
Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat.  
Ordre BEF/44/2004, de 2 de febrer de 2004, 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 i Família en matèria de 
serveis socials (DOGC núm. 4085, de 05-03-2004). 
Ordre BEF 213/2005, de 10 de maig (DOGC núm. 4384, de 13-05-2005).  
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3.3.2 Ajuts per a l'adquisició d'un vehicle 

L’ajut econòmic per a l’adquisició del vehicle ha estat inclòs en el Programa d’ajudes d’atenció social 
a persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya fins a l’any 2011. No va ser inclòs en  la 
convocatòria de 2012 (vegeu  nota a peu de pàgina). 
 

3.3.3 Ajudes per a l’adaptació del vehicle. Modificacions dels comandaments 
o elements d’un vehicle, per  ser utilitzat per persones amb discapacitat 6   

Requisits 
- Ser ciutadà de la Comunitat Europea i residir legalment a Catalunya.  
- Cal tenir el certificat de discapacitat amb mobilitat reduïda. 
- Si el beneficiari/ària té 65 anys o més, caldrà acreditar que el reconeixement de la 
discapacitat va tenir lloc abans dels 65 anys. 
- No ser beneficiari/ària  d’ajudes per la mateixa finalitat. 
- La persona beneficiària ha d’estar afectada per una discapacitat que li impedeixi la 
utilització d’altres mitjans de desplaçament o transport públic 
- No haver-se beneficiat d’aquesta ajuda en les quatre convocatòries anteriors, excepte en 
cas de sinistre total del vehicle. 

Sol·licitud  
Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  

Carrer Sant Marià, 34-38 
08840 Viladecans 
Telèfon93 637 44 10 Fax93 637 57 64   www.gencat.net  

Normativa 
Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat. 
Ordre BEF/213/2005 (DOGC núm. 4384, de 13-05-2005).  

 

3.3.4 Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda 
Document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda 
per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de 
destinació, per a facilitar i millorar els seu desplaçament. 
Hi ha tres variables de targeta: 

a) per a persones amb discapacitat conductores  
b) per a persones amb discapacitat amb la possibilitat de conduir limitada, 

aquesta targeta serveix per a vehicles conduïts per acompanyants 
conductors. Es podrà atorgar aquesta modalitat a les persones que tinguin una 
agudesa visual bilateral igual o inferior al 0,1% amb correcció o una reducció 
concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.  
Les persones titulars d’aquesta modalitat tindran dret a la reserva de plaça 
d’aparcament quan tinguin mobilitat reduïda i siguin menors de 18 anys o, si és més 
gran, quan tingui un grau igual o superior al 65% de discapacitat. 

c) d’aparcament de transport col·lectiu; el vehicle estarà destinat i adaptat a 
persones amb discapacitat i mobilitat reduïda 

 
Les targetes permeten al territori de Catalunya: 

                                                 
6
 Nota important: el Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat es regula anualment. Cal tenir en 

compte que aquesta regulació pot comportar canvis notables en els continguts de les ajudes, en els tràmits i en els 
requisits. 
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- estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació de temps en els estacionaments 
amb horari limitat (àrees blaves), en les reserves per a residents (àrees verdes 
preferents residents i àrees verdes exclusives residents) i en les àrees de càrrega i 
descàrrega; 
- no estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de 
vianants; 
- si el titular de la targeta condueix el vehicle, la possibilitat d’obtenir plaça 
d’aparcament reservada a prop del domicili o del lloc de treball; 
- estacionar en les reserves de places d’aparcament públiques per a persones amb 
discapacitat, distribuïdes per les zones considerades d’interès en els nuclis urbans;  
- estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, 
sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants. 
-  targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda. Aquesta modalitat permet al territori de Catalunya: 

- estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps imprescindible per 
recollir o deixar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en les zones 
d’estacionament amb horari limitat (àrees blaves), en el reservat per a veïns 
residents (àrees verdes preferents residents), en les àrees de càrrega i 
descàrrega i a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la 
circulació de vehicles o vianants. 

Requisits 
a) Per posseir la targeta d’aparcament individual per a conductors amb discapacitat: 

- Cal estar en possessió del certificat de reconeixement de la discapacitat; 
- Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la mobilitat (això 
implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el Centre d'Atenció a 
Disminuïts de la Generalitat de Catalunya); 
- Cal ser conductor/a del vehicle. 

b) Per posseir la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat no 
conductores: 

- Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat. 
- Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la mobilitat (això 
implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el Centre d'Atenció a 
Disminuïts de la Generalitat de Catalunya). 
- En cas de discapacitat visual, cal 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 

c) Per posseir la targeta d’aparcament de transport col·lectiu: 
- El vehicle ha de ser adaptat i destinat al transport col·lectiu de persones amb 
discapacitat amb mobilitat reduïda. 
- Cal ser una persona física o jurídica titular del vehicle. 
- Cal un informe justificatiu de la necessitat que realitzarà l'ens local.  

Sol·licitud 
Viladecans Informació, plaça d’Europa, 7, tel. 936351900 

Normativa 
Decret 97/2002, de 5 de març, publicat al DOGC 3602, de 25 de març de 2002. 
Ordenança municipal de circulació de Viladecans, any 2012 

 

 
 

IMPORTANT: segons la legislació vigent, únicament és vàlid el document original clarament 
visible en el vehicle;  no són vàlides les fotocòpies ni qualsevol altre tipus de document                  
(art. 37 Ordenança municipal de circulació de Viladecans, any 2012). 
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3.3.5 Reserva d'aparcament individual 
Permís d’ocupació de la via pública per a la reserva d’estacionament individual de vehicles. 
Les persones amb discapacitat i problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva 
d’aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d’estudi.  
Notes:  

- La tinença d’una reserva d’estacionament és gratuïta. 
- La reserva se senyalitzarà adequadament amb senyals verticals de prohibició. 
- La concessió de la reserva depèn de l’espai del carrer, de la zona, etc., de manera que  no 
sempre es concedeix per al lloc on es demana. 
- La llicència d’aparcament es concedirà pel mateix temps de vigència de la targeta 
d’aparcament  

Requisits 
- Disposar de la targeta de permissibilitat d’aparcament per a conductors o tenir la targeta de 
permissibilitat d’aparcament per a no conductors i tenir mobilitat reduïda i ser menor de 18 
anys, o si s’és més gran, tenir un grau igual o superior al 65%. 

Les persones amb discapacitat visual, titulars de targeta d’aparcament no conductores, que no 
tinguin mobilitat reduïda no tenen dret a la reserva d’aparcament.  
Sol·licitud 
Viladecans Informació, plaça d’Europa, 7, tel. 936351900 
Normativa  
Decret 97/2002, de 5 de març, publicat al DOGC 3602, de 25 de març de 2002. 
Ordenança de circulació. Informació addicional  

 

3.3.6 IVA reduït en la compra de vehicles (vegeu aspectes tributaris) 

3.3.7 Exempció de l'impost de matriculació i circulació (vegeu  les exempcions) 

3.3.8 Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (vegeu les exempcions) 
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4. Treball 

L'Ajuntament té subscrits convenis de col·laboració amb diferents entitats per afavorir la inserció 
social i laboral de les persones que tenen algun tipus de disminució. Les persones que, pel grau de 
discapacitat, no poden accedir al món laboral assisteixen a centres de teràpia ocupacional que es 
troben a la comarca del Baix Llobregat i a Barcelona ciutat. 

A partir del centre municipal  Can Calderon   es fa una coordinació per la integració de les persones 
amb discapacitat en els cursos de  formació ocupacional amb caràcter normalitzat i a partir d’aquí es 
pot facilitar la inserció o continuació formativa en altres entitats. 

Can Calderon 
C/ d'Andorra, 64 
08840 Viladecans 
Web: www.cancalderon.es  Telèfon:  93 635 18 04 

 
Viladecans també compta amb CAVIGA , que és  un centre ocupacional adreçat a les persones amb 
discapacitat psíquica, amb un grau de disminució igual o superior al 65%, i depèn de la Fundació que 
està formada pels municipis de Castelldefels, Viladecans, Gavà i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. Aquest centre té un nombre de 30 places per cadascun d'aquests tres municipis. 

 
CENTRE OCUPACIONAL CAVIGA  (Fundació Privada Caviga) 
Teràpia ocupacional, Servei Ocupacional d’Inserció (Discapacitat intel·lectual) 
Andorra, 70    - Polígon Can Calderon- 
Viladecans 08840 
Telèfon: 936357465 / Fax: 936377520  

 
 

4.1  Equip de valoració i orientació laboral (EVO laboral) 
És un equip amb diferents professionals que fan la valoració tècnica de la capacitat laboral de la 
persona amb discapacitat física, psíquica, sensorial i mental a partir de 16 anys.  
Segons els resultats d’aquesta valoració, la persona serà orientada cap a un d’aquests serveis: 

 A un centre ocupacional (CO) 
 A un servei ocupacional d’inserció (SOI) 
 Cap al treball en un centre especial de treball (CET) 
 Cap a la inserció en una empresa ordinària 
La valoració de l'EVO és obligatòria quan la persona amb discapacitat vol accedir a un lloc de 
treball a l’Administració pública com a funcionari o com a personal laboral; o quan una empresa 
vol demanar subvencions pel contracte indefinit d’un treballador o treballadora amb 
discapacitat. 

Requisits  
Persones amb discapacitat en edat laboral (16 anys) 

Sol·licitud  
Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans, per fer la sol·licitud  

Carrer Sant Marià, 34-38 
08840 Viladecans 
Telèfon 93 637 44 10 Fax 93 637 57 64 

i després, han d’anar a:  
 EVO laboral  

Avinguda del Paral·lel, 145,  2a PLANTA 
08004 Barcelona                   Telèfon:93 4248204 /93 4236303  

Normativa  
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials. 

http://www.cancalderon.es/
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4.2 Serveis de suport a la integració laboral per a persones amb discapacitat (SIL) 
Servei especialitzat que dóna suport a les persones amb discapacitat que volen incorporar-se al món 
laboral, format per un equip multiprofessional que basa la seva actuació en: 

 Establir itineraris formatius i laborals individuals, adequats a les potencialitats de cada 
persona. 

 Motivar i millorar la disponibilitat i l’actitud activa de les persones amb discapacitat que 
busquen feina. 

 Assessorar  les persones amb discapacitat sobre els recursos formatius i fer un seguiment del 
seu procés. 

 Cooperar amb empreses, organitzacions patronals i sindicats amb la finalitat de millorar les 
oportunitats i condicions de treball de les persones amb discapacitat. 

D’entre les principals tasques del SIL, en destaca també la gestió d’ofertes de treball, amb  la selecció 
de candidats i candidates més adients per a cada oferta de treball, així com el seguiment de les 
candidatures i, si cal, de la inserció laboral i de la seva continuïtat. 
L’objectiu principal és aconseguir la integració laboral i social de les persones amb discapacitat, 
mitjançant la formació i incorporació a un lloc de treball.  
 
Requisits  

Persones en edat laboral (16 anys) i amb un grau igual o superior del 33% de discapacitat.  
 
Vegeu  punt: 4.6.2 Treball amb Suport  “SIL & TAS CAVIGA” per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o malaltia mental. 
 

4.3 Centre Especial de Treball (CET) 
Els centres especials de treball són empreses que compten en la seva plantilla amb un mínim del 70% 
de treballadors/ores amb discapacitat i l’objectiu principal és fer un treball productiu, participant 
regularment en les operacions de mercat, que tenen com a finalitat assegurar una feina remunerada 
i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social, que necessitin els seus treballadors/ores 
amb discapacitat.  
Requisits  

Persones amb discapacitat que estan en edat laboral (a partir de 16 anys) i han acabat el 
període de formació corresponent. El grau de discapacitat ha de ser igual o superior al 33% 
segons valoració feta pels centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD).  
En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual i malalts mentals han de tenir 
l’orientació laboral per part de l’Equip de Valoració i Orientació Laboral que determina la 
conveniència d’assistir a un CET i rebre els serveis d’ajustament personal i social. 

Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)   
Avinguda del Paral·lel, 145 08004 Barcelona    
Telèfon: 93 425 22 44 / 93 425 39 06  

Sol·licitud 
Es pot realitzar directament la demanda al CET que es desitgi.  

Normativa  
Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 103, de 30-4-82). 
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 8-8-85). 
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. 
Resolució de 22 de desembre de 1999, per la qual es disposa la inscripció, la publicació del conveni col·lectiu de treball per al sector de 
centres especials de treballadors/ores disminuïts físics i sensorials de Catalunya pel període de l’1-1-99 al 31-12-01 (correcció d’errades en 
el DOGC núm. 3065, de 27-1-00). 
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4.3.1 Centres CET al Baix Llobregat (dic 2011) 
 

Centres CET al Baix Llobregat Municipis 

Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos  EL PRAT DE LLOBREGAT 

Cee Sertel  SANT BOI DE LLOBREGAT 

Centre Especial de Treball Taller Proa ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Ceoball  MOLINS DE REI 

Cet Can Cases  MARTORELL 

Cet Iris  SANT VICENÇ  DELS HORTS 

Cuina Justa  SANT BOI DE LLOBREGAT 

Fil  ESPARREGUERA 

Flisa Sant Boi  SANT BOI DE LLOBREGAT 

Igualssom  SANT BOI DE LLOBREGAT 

Insomin  SANT BOI DE LLOBREGAT 

Intecserveis  SANT BOI DE LLOBREGAT 

Integralia  EL PRAT DE LLOBREGAT 

Magna Laboratorios, SL  SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

Miton  ABRERA 

Portolà  SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

Taller Joana Margarit i Ribalta SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Técnicas de Limpieza para el Sector Inmobiliario  ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Tecsalsa  CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Tesiprat  EL PRAT DE LLOBREGAT 
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4.4 Centre Ocupacional (CO) 
Els Centres Ocupacionals (CO) són l'alternativa a la integració laboral d'aquelles persones que no 
puguin incorporar-se al mercat de treball ordinari ni a un Centre Especial de Treball (CET) perquè no 
arriben a un determinat nivell de capacitat productiva. Tenen per objecte facilitar als seus 
destinataris un mínim de 40 hores setmanals: 

- Servei de Teràpia Ocupacional (STO), amb funcions d'ajustament personal i 
ocupació terapèutica. 
- Servei Ocupacional d'Inserció (SOI), amb funcions d'ajustament personal i social i 
activitats prelaborals 

L’objectiu del servei és que els usuaris i usuàries puguin assolir, dins de les possibilitats de cadascú i 
mitjançant un programa individual de rehabilitació, la seva màxima integració social.                         
Requisits 

- Cal estar en edat laboral (16 anys mínim) i haver finalitzat el període de formació. 
- Cal tenir un grau de discapacitat oficialment reconegut igual o superior al 65%. 
- No s'ha de tenir la capacitat de treball suficient per cobrir el cost de manteniment d'una 
plaça de CET. 
- La capacitat productiva general de la persona amb discapacitat ha de ser inferior a un 
determinat nivell. El nivell de capacitat productiva el dictamina l'Equip de Valoració i 
Orientació Laboral del CAD (Centre d'Atenció a Disminuïts) del Departament d'Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat.  

El grau de capacitat laboral serà periòdicament revisat per tal de determinar la possibilitat d'afrontar 
una dinàmica de pas cap als centres especials de treball o cap al sistema ordinari de treball. 
La majoria d'aquest serveis són privats i reben aportacions econòmiques de la Generalitat de 
Catalunya; poden estar ubicats en  CET, centres laborals ordinaris o establiments de serveis socials. 
Sovint s’ha de pagar una aportació econòmica mensual pels conceptes de menjador, transports o 
activitats complementàries.  
Sol·licitud 

- L'usuari presentarà la demanda al CAD que li correspongui i hi adjuntarà la documentació 
acreditativa de la seva situació. L'Equip de Valoració i Orientació Laboral determinarà la 
conveniència o no d'assistir a un CO. 
- Cal, alhora, fer la demanda al CO que es desitgi, durant el període d'inscripció, per tal de 
reservar-hi plaça. 
- Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)  
Avinguda del Paral·lel, 145 08004 Barcelona                  Telèfon: 93 425 22 44 / 93 425 39 06 

Normativa 
Llei 13/1987, de 27 d'agost, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 103, de 30/04/1982). 
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC núm. 2237, de 31/07/1996). 
Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts (DOGC núm. 889, de 14/09/1987). 
Ordre de 10 d'abril de 1997, d'aprovació de ràtios de personal per al Servei de Teràpia Ocupacional (DOGC núm. 2371). 
Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a 
persones amb disminució (DOGC núm. 1640). 
Decret 280/1993, de 28 de setembre, que modifica el 279/1987 (DOGC núm. 1827, publicat el 29/11/1993).  

 

4.5 Servei Ocupacional d'Inserció per a persones amb discapacitat (SOI) 
Els Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI) es van crear amb la idea de ser un pas intermedi entre els 
centres ocupacionals i els centres especials de treball. 
Són una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones que tot i que tenen capacitat laboral i 
productiva, no es poden incorporar encara als centres especials de treball per falta de places. 
Important: els usuaris i usuàries del SOI no tenen contracte de treball ni perceben cap salari, la seva 
activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals tot esperant que tinguin l’oportunitat 
d’incorporar-se a una activitat remunerada. 
Requisits 

Realitzar directament la demanda al centre amb disponibilitat de places SOI que es desitgi.  
Nota: Si no hi ha places en el moment de realitzar la demanda el/la sol·licitant s'incorpora a una llista d'espera. 
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Sol·licitud 
Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)  
Avinguda del Paral·lel, 145 
08004 Barcelona                  Telèfon: 93 425 22 44 / 93 425 39 06 
També s’ha de fer la demanda en un centre determinat i el CAD farà un vistiplau d’idoneïtat.  

Normativa  
DECRET 336/1995, de 28 de desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional d’Inserció als centres ocupacionals per a persones amb 
discapacitat (DOGC núm. 2165, de 07-02-1996). 

 

4.6 Recursos de transició al treball per a joves 
4.6.1 Programa de qualificació professional NEE (PQPI) a Viladecans 
Formació adreçada a joves de més de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 
31 de desembre de l'any d'inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen 
l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en ESO 
amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat. 
Oferta de PQPI (NEE) a Viladecans  (convocatòria anual dependent del suport de la Generalitat): 

Can Calderon: auxiliar en comerç i atenció al públic. 609 hores de formació i 

200 hores de pràctiques en empreses.   
Certificació 
Un cop finalitzat el programa, els alumnes obtenen una certificació acadèmica, en la qual consta la 
qualificació final obtinguda i les unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals 
que han acreditat. 
En paral·lel, els alumnes obtenen una valoració qualitativa del seu procés formatiu. 
Fin. 

Requisits: 
Per poder accedir al programa l’alumne ha de tenir reconegut el grau de discapacitat i/o dictàmen de l'EAP. 
L’accés a aquest programa es realitza segons els criteris de la Comissió d’orientació i seguiment de 
necessitats específiques de Viladecans, un cop feta  prèviament l’orientació i la derivació des dels 
centres de secundària. 
 
Informació - Departament d'Educació de l'Ajuntament de Viladecans,  telèfon: 93 6351802   
                            - Can Calderon 
                                          C/ d'Andorra,64     web: www.cancalderon.es 
                            

                                                        
- Serveis Socials de l’Ajuntament de Viladecans  (veure pàgina 8)

                                                                                    
                                                         

 
                                                         

 
 

 

http://www.cancalderon.es/
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4.6.2 Treball amb Suport  “SIL & TAS CAVIGA” per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental   
El Treball amb Suport consisteix en un conjunt de serveis i accions centrats en la persona, 
fonamentalment individualitzats, perquè   una persona amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia  
mental amb especials dificultats7 pugui accedir, mantenir-se i promocionar-se en una empresa 
ordinària en el mercat de treball obert, amb acompanyament personal de professionals i altres tipus 
de suports. 
En els processos de Treball amb Suport es pot utilitzar qualsevol de les modalitats de contractació 
previstes en el nostre ordenament jurídic. 
El programa de Treball amb suport “SIL & TAS CAVIGA” per a persones amb discapacitat intel·lectual 
i/o malaltia mental està promogut per la Fundació CAVIGA, una fundació del sector públic creada 
pels ajuntaments de Gavà, Castelldefels i Viladecans, juntament amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i la Fundació Privada ECOM. 
Objectiu del programa: 
Millorar l’ocupabilitat i la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual 
d’aquests municipis a través de l’aprenentatge i dins d’un entorn laboral, comptant en tot moment 
amb el suport directe de personal tècnic.  
A qui va adreçat el projecte ?: 

- A empreses socialment responsables que vulguin:   
- acollir persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental en pràctiques ; 
- impulsar la incorporació d’aquestes persones al món laboral; 
- comptar amb l’acompanyament i el suport directe del personal tècnic del programa.  

- A persones joves (menors de 25 anys) veïns de Viladecans, Gavà i Castelldefels i, 
preferiblement8, sense experiència laboral. 

Els perfils laborals que poden desenvolupar les persones que participen en el programa són: 
- Auxiliar de fabricació i muntatge 
- Auxiliar de comerç – reposició de productes 
- Auxiliar de magatzem 
- Auxiliar de cuina 
- Auxiliar de jardineria 
- Auxiliar d’arts gràfiques 

Informació 
- Centre Ocupacional CAVIGA 
- Serveis Socials de l’Ajuntament de Viladecans EBAS 1 

Sol·licitud  
CENTRE OCUPACIONAL CAVIGA  (Fundació Privada Caviga) 
Teràpia ocupacional, Servei Ocupacional d’Inserció (Discapacitat intel·lectual) 
Andorra, 70   Polígon Can Calderon 
Viladecans 08840 
Telèfon: 936357465 / Fax: 936377520  
e-mail mpique@caviga.net / caviga@caviga.net 

Horari:   de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 hores. 
                Dimarts i dijous, de 15 a 17 hores. 

 

                                                 
7
 Entenem per persones amb especials dificultats aquelles que necessiten un suport continuat, puntual o intermitent en el 

desenvolupament de la seva activitat laboral, essent la intensitat i durada  d'aquests serveis la necessària per al manteniment del lloc de 
treball  i assegurant, en tot cas, un seguiment que garanteixi  la continuïtat i promoció del treballador. 
8
 No són excloents ni l'edat ni l'experiència. Es valoraran totes les casuístiques. 

mailto:mpique@caviga.net
mailto:caviga@caviga.net
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4.7  Incorporació al sistema ordinari de treball i mesures alternatives 
Les persones amb discapacitat 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. La capacitat de rendiment 
la determina l’equip de valoració i orientació laboral (EVOL): 
La llei estableix: 

1- Que les empreses de més de 50 treballadors/ores han de reservar un 2% de plantilla per a 
persones amb discapacitat. Per a l’Administració pública, la reserva en les noves 
convocatòries d’oposicions, concursos de mèrits o altres ofertes és d’un 5%, fins a assolir el 
2% del total de la plantilla. 
S’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional en el compliment d’aquesta 
reserva, quan la no incorporació de treballadors/ores amb discapacitat sigui per causes 
degudament provades. 
Aquestes mesures alternatives són: 

- Contractació de subministraments o de prestació de serveis amb un centre 
especial de treball (empresa que té per objecte proporcionar llocs de treball a 
persones amb discapacitat), inclosos  els contractes d’enclavaments (Reial decret 
290/2004, de 20 de febrer; BOE 45, de 21 de febrer de 2004).  

- Contractació de subministraments o de prestació de serveis amb un treballador 
autònom amb discapacitat.  

- Realitzar donacions o accions de patrocini en col·laboració amb fundacions o 
associacions d’utilitat pública. 

2- La prohibició de discriminació en la col·locació, i la participació en igualtat de condicions en 
les proves selectives d’ingrés a l’Administració pública. 
3- Subvencions a empreses per a la contractació indefinida i per a l’adaptació del lloc de 
treball. 
4- Bonificació en les quotes de la Seguretat Social. 

Requisits 
Persones en edat laboral (16 anys) i amb un grau igual o superior del 33% de discapacitat 

Sol·licitud 
Per a la valoració de l'EVO laboral:  
 Equip Valoració d’Adults de Barcelona (EVAB)  
Avinguda del Paral·lel, 145 
08004 Barcelona 
Telèfon:93 425 22 44 
www.gencat.net  

Normativa  
Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm.103, de 30-4-82). 
Reial decret 1451/83, d'11 de maig, que regula l’ocupació selectiva i les mesures de foment de l’ocupació de treballadors/ores minusvàlids. 
Ordre 8/5/95, per la qual es regulen les accions desenvolupades per la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya relatives al Servei Català de Col·locació. 
Decret 66/1999 de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració  
multiprofessional (DOGC 2852, de 22-3-1999). 
Reial decret 27/2000, de 14 de gener, pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional en e compliment de la quota de 
reserva del 2% en favor de treballadors/ores discapacitats en empreses de 50 treballadors/ores o més (BOE 22, de 26-01-00). 
Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, on es modifica  el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, ampliant la 
reserva al 5% de les places incloses a les ofertes d’ocupació pública, fins arribar que el 2% de la plantilla sigui coberta per persones amb 
discapacitat (BOE 147, de 20-06-00). 

http://www.gencat.net/


Edició: 18/07/2012 

 28 

4.8  Beneficis per a les empreses que contracten persones amb discapacitat 
Les persones amb discapacitat poden estar contractades amb qualsevol tipus de contracte, però per 
facilitar la seva incorporació al mercat ordinari de treball s’han incorporat alguns beneficis amb els 
següents contractes:  

1- CONTRACTE INDEFINIT a jornada completa,l’empresa ha de fer l’oferta a l’OTG:   
 El contracte es formalitzarà en model específic. 
 Obligació d’estabilitat mínima de tres anys.  
 Subvenció de 3.907,58 € per cada treballador contractat. 
 Subvenció de fins a 902 € per l’adaptació del lloc de treball. 
 Bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social: 

 En general 375 €/mes i 4.500 €/any. 
 Per les persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat 

intel·lectual o amb discapacitat física o sensorial amb grau superior al 65%, 
és: 425 €/mes i 5.100 €/any. 

Aquestes bonificacions s’incrementaran amb 100 €/mes (1.200 €/any) si el 
treballador és major de 45 anys, o en 70,83 €/mes (850 €/any) si és dona. 
Aquests dos increments són incompatibles. 

 Deducció de 6.000 € de la quota íntegra de l’impost sobre societats o, si s’escau, de 
l’IRPF per una sola vegada, per cada treballador contractat sempre que representi un 
increment de plantilla de treballadors/ores amb discapacitat.  

 2- CONTRACTE TEMPORAL de foment de l’ocupació, per a persones amb discapacitat: 
 Durada mínima de 12 mesos i màxima de 3 anys.  
 Jornada completa o parcial. 
 Bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social: 

 En general 291,66 €/mes i 3.500 €/any. 
 Per les persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat 

intel·lectual o amb discapacitat física o sensorial amb grau superior al 
65%, és: 341,66 €/mes i 4.100 €/any.  

Aquestes bonificacions s’incrementaran amb 50 €/mes (600 €/any) si el treballador és major 
de 45 anys o dona. Aquests increments són compatibles. 

 Subvenció de fins a 901,52 € per l’adaptació del lloc de treball. 
 Si aquest contracte es transforma en indefinit té les mateixes condicions del 

contracte indefinit. 
En cas de jornada parcial s’aplica una escala de proporcionalitat.  
 3- CONTRACTE DE PRÀCTIQUES: 

 Durada mínima 6 mesos i màxima 2 anys. 
 Titulats/ades universitaris/àries o de formació ocupacional (de grau mitjà o 

superior) o titulacions oficialment reconegudes o equivalents que habilitin per 
a l’exercici professional. 

 Dins dels 6 mesos posteriors a la finalització dels estudis. 
 No es requereix ser beneficiari/ària de la prestació d’atur.  
 No hi ha límit màxim d’edat. 
 Reducció del 50% de la quota empresarial per contingències comunes a la 

Seguretat Social, per la contractació a temps complet i durant la vigència del 
contracte. 

4- CONTRACTE DE FORMACIÓ: 
 Treballadors/ores amb discapacitat sense límit d’edat, que no tinguin titulació requerida 

per formalitzar un contracte de pràctiques. 
 No es requereix ser beneficiari/ària de la prestació d’atur. 
 La persona amb discapacitat no computa a efectes de determinar el nombre màxim 

d’aprenents. 
 Com a mínim s’ha de dedicar un 15% de la jornada prevista a la formació. 
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 Reducció del 50% en quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat 
Social.  

 Requisits  
Qualsevol empresa que vulgui contractar una persona amb discapacitat.  

Sol·licitud  
OTG local www.oficinatreball.net  
Inscriure’s al Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament  

Normativa  
Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid, LISMI (BOE núm. 103, de 30-4-82), títol VII.  
Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, que regula l’ocupació selectiva i les mesures de foment de l’ocupació dels treballadors/ores 
minusvàlids (BOE núm. 133, de 4-6-83).  
Llei 42/ 1994, de 30 de desembre (BOE 16-2-1995).  
Decret 248/1998, de 22 de setembre, de regulació dels incentius a la creació de nous llocs de treball com a conseqüència de la reordenació 
i reducció del temps de treball o de les hores extraordinàries (DOGC núm. 2738, de 6-10-1998).  
Reial decret 4/1999, de 8 de gener, pel qual es modifica l’art. 7 del Reial decret 1451/1983, d’11 de maig (BOE núm. 22, de 26-1-99).  
Ordre de 2 de març de 2001, per la qual es regula el programa experimental de suport a la contractació del primer empleat per part de 
treballadors/ores autònoms (1+1) (DOGC 3354, de 23-03-01).  
Reial decret Llei 5/2001, de 2 de març, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l‘increment de l’ocupació i millora de la 
seva qualitat (BOE 54, de 03-03-01).  
Llei 43/2006, de 29 de desembre, per la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 312, de 30-12-2006). 
 

 
 

http://www.oficinatreball.net/
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4.9  Subvenció a empreses per l'adaptació del lloc de treball 
Subvenció a càrrec del Departament de Treball de la Generalitat, del 80% del cost real de les obres 
(màxim de 902€), destinada a l’adaptació del lloc de treball o a la disposició de mitjans de protecció 
personal necessaris per evitar accidents laborals al treballador/a amb discapacitat.  
Cal haver contractat un treballador/a amb discapacitat, amb contracte indefinit o temporal de 
foment de l’ocupació i és necessària l’adaptació del lloc on es desenvolupi el seu treball.  
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i incentius a la contractació d’aquests 
treballadors/ores  
Requisits  

Les empreses que tinguin contractada una persona amb discapacitat i hagin de fer una 
adaptació del lloc de treball o el mateix treballador.  

Sol·licitud  
Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) 
www.oficinatreball.net  

Normativa  
Reial decret 1451/83, d'11 de maig, que regula el treball selectiu i les mesures de foment del treball per a disminuïts (BOE núm. 133, de 4-
6-83).  
Ordre de 13 d’abril de 1994, reguladora de la concessió d’ajuts i subvencions sobre foment de l’ocupació dels treballadors/ores amb 
discapacitat, establerts pel Capítol II del Reial decret 1451/1983. 

 

4.10 Reserva de places per a persones amb discapacitat a l'Administració 
pública 
La llei obliga  totes les administracions públiques amb més de 50 treballadors/ores a tenir un 2% de 
persones amb discapacitat a la seva plantilla. 
Per facilitar que això sigui possible les administracions han de fer una reserva del 5% de les noves 
places, a les quals només podran optar persones amb discapacitat. 
A la convocatòria hi constaran detallats els tràmits a seguir per optar a una plaça reservada i es podrà 
demanar una adaptació de les proves si l’interessat, per les limitacions de la seva discapacitat, ho 
necessita.  
Requisits  

Persones amb certificat de discapacitat que vulguin presentar-se a una plaça a qualsevol de 
les administracions públiques.  
En cada convocatòria s’especifica el nombre  de places reservades a persones amb 
discapacitat. Es pot consultar l’oferta pública de la Generalitat a la web: 
www.gencat.es/treball/oposicions Telèfon d’informació de la Generalitat: 012 

Sol·licitud 
Per accedir a un lloc de treball de l'Administració pública és obligatòria la valoració de l'EVO 
laboral.  
 Equip Valoració d’Adults de Barcelona (EVAB)  
Avinguda del Paral·lel, 145  08004 Barcelona  Telèfon:93 425 22 44  

Normativa  
Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm.103, de 30-4-82). 
Reial decret 1451/83, d'11 de maig, que regula l’ocupació selectiva i les mesures de foment de l’ocupació de treballadors/ores minusvàlids.  
Ordre 8/5/95, per la qual es regulen les accions desenvolupades per la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya relatives al Servei Català de Col·locació. 
Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració  
multiprofessional (DOGC 2852, de 22-3-1999). 
Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, on es modifiquen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, ampliant la 
reserva al 5% de les places incloses a les ofertes d’ocupació pública, fins arribar que el 2% de la plantilla sigui coberta per persones amb 
discapacitat (BOE 147 de 20-06-00). 

 

http://www.oficinatreball.net/
http://www.gencat.es/treball/oposicions
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4.11 Subvenció per la incorporació de persones amb discapacitat com a socis 
treballadors/ores a cooperatives i societats anònimes 
És una subvenció a fons perdut de 10.000 €. La incorporació ha de suposar un increment net de la 
plantilla, i és  requisit imprescindible que l’empresa no hagi reduït el nombre de treballadors/ores en 
els dotze mesos anteriors a la data d’incorporació. La durada és indefinida (manteniment del lloc de 
treball com a mínim durant tres anys, tot i que pot canviar el treballador/a per un altre també amb 
discapacitat) i la jornada completa.  
En el cas de persones vinculades a l’empresa per contracte temporal i que s’incorporin com a 
socis/sòcies treballadors/ores o de treball, la subvenció serà del mateix import, amb un límit de deu 
socis/sòcies per entitat beneficiària.  
No es podrà percebre aquesta subvenció per incorporació de persones anteriorment vinculades a 
l’empresa, com a socis treballadors/ores o de treball.  
Requisits  

Les cooperatives i les societats anònimes laborals que vulguin incorporar com a socis/sòcies 
treballadors/ores, persones amb discapacitat. La discapacitat ha de ser d’un mínim del 33% i 
la persona ha d’estar en situació d’atur i inscrita a l'OTG.  

Sol·licitud  
Delegació Territorial de Treball de Barcelona  
C/ Carrera, 12-14 
08004 Barcelona 
Telèfon: 93 622 04 00  www.gencat.es/treballindustria  

Normativa  
Ordre de 29 de desembre de 1998, per la qual s’estableix les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions públiques amb 
càrrec al programa Desenvolupament de l'Economia Social. 
 

http://www.gencat.es/treballindustria
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5. Formació 
5.1 Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) 
Els EAP són serveis educatius de composició interdisciplinària (psicòlegs, pedagogs, assistents socials) 
que tenen per objectiu l’assessorament i l’orientació psicopedagògica als centres educatius per tal 
que aquests puguin respondre adequadament a la diversitat de necessitats educatives que presenten 
els alumnes al llarg de la seva escolaritat.  
L’àmbit d’intervenció dels EAP, d’acord amb la divisió territorial i la planificació de les zones escolars, 
és la comarca. En les comarques densament poblades s’han previst àmbits d’intervenció més reduïts: 
districte, municipi, subcomarca.  
Funcions dels EAP 

1. Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, en col·laboració 
amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.  

2. Participació en l’elaboració i el seguiment dels diversos tipus d’adaptacions del currículum 
que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb mestres i professors, especialistes i 
serveis específics.  

3. Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels centres educatius pel 
que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat.  

4. Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, 
educativa i professional.  

5. Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal 
d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.  

6. Aportació de suport i de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l’Administració 
educativa.  

7. Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Educació. 
Requisits  

Poden accedir al servei mestres, professors i pares d’alumnes, per mitjà del centre docent del 
seu fill/a, o directament a l’equip d’assessorament de la zona. 

Sol·licitud  
Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)  

Normativa  
 Ordre del 20 de maig de 1983, per la qual es creen els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i es regula la seva 
actuació, intervenció i dependència. 
Resolució del 31 de juliol de 1984 de la Direcció General de l'Ensenyament Primari, que desenvolupa les línies bàsiques d’actuació dels EAP, 
d’acord amb l’ordre del 20 de maig de 1983. 
Ordre de l'11 d’abril de 1989, per la qual es creen els Equips d'Assessorament Psicopedagògic Específics i els Centres de Recursos Educatius 
per a deficients auditius (CREDAC Pere Barnils de Catalunya). 
Decret 155/94, de 28 de juny de 1994, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament.  
 

 5.1.1 Suport logopedes del Centre de Recursos Educatius per a Deficients 
Auditius (CREDA) 
Servei del Departament d’Educació que proporciona suport al professorat per contribuir a 
l’adequació de la seva tasca docent a les necessitats educatives especials de l'alumnat amb 
deficiències auditives greus i permanents i de l'alumnat amb trastorns del llenguatge, pel que fa a : 

- Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat amb dèficit auditiu i greus trastorns 
del llenguatge 

- Atenció logopèdica 
- Assessorament als mestres i professors 
- Atenció i orientació a les famílies 

Per tal de facilitar l’atenció directa als alumnes i la coordinació amb els centres educatius i l’EAP de la 
zona hi ha adscrites a l’EAP tres logopedes. 
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5.2 Educació 
El Govern d'Espanya va ratificar l'abril de 2008 la "Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat, Assemblea General de l'ONU, 13 de desembre de 2006".  La convenció promou la 
participació i inclusió plenes i efectives en la societat, el respecte a la identitat personal i la igualtat 
d'oportunitats. L'Educació inclusiva forma part del model normalitzador propugnat per abordar la 
discapacitat: 
 "Art 24.1 Els Estats membres reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l'educació. Amb vista a fer efectiu 
aquest dret sense discriminació i sobre la base de la igualtat d'oportunitats, els estats part asseguraran un sistema 
d'educació inclusiu a tots els nivells, així com l'ensenyament al llarg de la vida (...) 
 Art 24.2. En fer efectiu aquest dret, els estats part asseguraran que: 

 a) Les persones amb discapacitat no quedin excloses del sistema general d'educació per motius de discapacitat, i 
que els nens i les nenes amb discapacitat no quedin exclosos de l'ensenyament primari gratuït i obligatori  ni de 
l'ensenyament secundari per motius de discapacitat; 
 b) Les persones amb discapacitat puguin accedir a una educació primària i secundària inclusiva, de qualitat i 
gratuïta, en igualtat de condicions amb la resta, en la comunitat en què visquin; 
 c) Es facin ajustaments raonables en funció de les necessitats individuals

9
; 

 d) Es presti el suport necessari a les persones amb discapacitat, en el marc del sistema general d'educació, per 
facilitar la seva formació efectiva; 
 e) Es facilitin mesures de suport personalitzades i efectives en entorns que fomentin al màxim el 
desenvolupament acadèmic i social, de conformitat amb l'objectiu de la plena inclusió. 

 BOE n úm.  96 del dilluns 21 abril de 2008 

 
5.2.1 Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) 
Les USEE són unitats de recursos (professorat, educadors i educadores) que s’afegeixen als ja 
existents als centres ordinaris per donar suport a la participació de l’alumnat amb discapacitat en els 
entorns escolars ordinaris. 
- Escola Can Palmer 

Av. de Lluís Moré, 18 
Telèfon:  936 581 981 Fax:  936 581 981 
Titularitat:  Pública 

- Escola Miquel Martí i Pol 
Av. dels Jocs Olímpics, 7 
Telèfon:  93 635 76 60 Fax:  93 637 50 88 
Titularitat:  Pública 

- Col·legi Sagrada Família 
C/ de l'Estrella, 1 
Telèfon:  936 580 899 Fax:  936 580 700 
Titularitat:  Concertada 

- IES Josep Mestres Busquets, el curs 2004/05 es va crear al centre un nou grup, la unitat de suport a 
l’educació especial (USEE), dirigit a alumnes amb unes discapacitats entre el 68 i 78 %. 
Objectius:  

- capacitar i habilitar els adolescents amb discapacitat intel·lectual mitja i severa per ser 
més competents en els plans personal, social i laboral, així com facilitar la seva entrada a 
la vida adulta i activa;  

- contribuir a donar més visibilitat a aquests alumnes dins de la comunitat per sensibilitzar-
la i per donar a conèixer les possibilitats reals d’aquests nois i noies desmitificant la figura 
del discapacitat. 
Institut Josep Mestres  Busquets 
C/ de Ferran i Clua, 19 
Telèfon:  93 658 08 84 Fax:  93 637 67 06 
Titularitat:  Pública 

                                                 
9
 Per “ajustaments raonables” s’entendran les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no imposin una càrrega 

desproporcionada o indeguda, quan es requereixin en un cas particular, per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o exercici, en 
igualtat de condicions amb la resta, de tots els drets humans i llibertats fonamentals. 
Article 2, incís 4t de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
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5.3 Ensenyament a domicili 
El Departament d'Educació té previstos uns ajuts als alumnes d’ensenyaments obligatoris, que tenen 
una llarga malaltia que els impedeix continuar i finalitzar els estudis que cursen, per col·laborar amb 
la família de l’alumne en les despeses ocasionades per les classes de suport domiciliari que rep 
durant el temps que no assisteix al centre. 
El consell escolar del centre on és matriculat l’alumne nomena un mestre tutor que continua fent el 
seguiment del procés d’aprenentatge i l’avalua. Aquest mestre tutor ha d’estar en contacte amb el 
professor/a que dóna el suport domiciliari.  
Requisits  

Qualsevol alumne/a en edat d’escolarització obligatòria que, per una malaltia de llarga 
durada , no pugui assistir a l’escola i hagi de quedar-se a casa.  

Sol·licitud  
Els pares o representants legals dels alumnes han de presentar la sol·licitud d’ajut al centre 
docent, amb un informe mèdic en el qual s’ha de fer constar el diagnòstic i la previsió 
aproximada del temps en què l’alumne no podrà assistir a l’escola.  
Serveis Territorials d’Educació  
www.gencat.net/educacio 

Normativa 
Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya (DOGC núm. 2503, 
de 24-10-1997). 
Ordre ENS/116/2002, de 9 d’abril, de convocatòria de concurs públic per a l’atorgament d’ajuts als alumnes que pateixen una malaltia 
prolongada i cursen nivells obligatoris en centres docents sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 3617, de 17-04-2002). 

5.4 Places reservades per a persones amb discapacitat a la universitat 
El 3% de les places disponibles a la universitat es reserva per a les persones amb discapacitat.  
Requisits  

Qualsevol persona, que vulgui fer estudis universitaris, amb un grau de discapacitat igual o 
superior a 33% o una pèrdua total de l’audició o de la parla, que superi les proves d’accés i 
hagi requerit adaptacions durant la seva escolaritat a causa de les seves necessitats 
educatives especials.  

Sol·licitud  
Per accedir-hi s’ha de fer constar, en el moment de la inscripció universitària, que es té una 
discapacitat adjuntant el certificat de reconeixement i fer una sol·licitud de la reserva en què 
s’exposi el cas.  
Oficina de Preinscripció Universitària  
Plaça del Bonsuccés , 5-6 
08001 Barcelona 
Telèfon: 93 223 03 23/93 223 25 91  

Normativa  
Llei 13/1982, d’integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm.103, de 30-4-82).  
Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (DOGC 1526, 04-12-91).  

http://www.gencat.net/educacio
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6. La Llei  39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència10 
La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la 
vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua 
d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial. 
A l'efecte de la Llei, (art. 2.2.), dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les 
persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, pateixen pèrdua d'autonomia 
física, mental, intel·lectual o sensorial, i  necessiten (o) els cal  suport: 

- l'atenció d'una altra o altres persones 
- ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària  
- en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres 
suports per a la seva autonomia personal  

A la Llei es preveuen  (o) es consideren (o) es recullen  tres graus:  
• Grau I "Dependència moderada": la persona que necessita ajuda per realitzar les 
seves activitats bàsiques diàries com a mínim una vegada al dia o necessita un suport 
intermitent o limitat. 
 • Grau II "Dependència severa": la persona que necessita ajuda per realitzar 
diverses activitats bàsiques dues o tres vegades al dia però no vol suport permanent. 
 • Grau III "Gran dependència": la persona que necessita ajuda per realitzar les seves 
activitats diàries diverses vegades al dia i que, per la seva pèrdua total d'autonomia 
física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i continu 
d'una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia 
personal 

Dins de cada grau es reconeixien dos nivells, en funció de l'autonomia i de la intensitat de la cura 
requerida. Actualment els nivells ja no estan operatius.  
Requisits 
Poden sol·licitar la valoració del grau i nivell de dependència les persones que es troben en situació 
de dependència, 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 
L'accés als recursos i prestacions vindrà determinat en funció del grau i nivell reconegut. 
Sol·licitud 

- Full de sol·licitud 
- Informe mèdic emès per un metge/essa col·legiat segons el model normalitzat 
- Volant d'empadronament que certifiqui 5 anys de residència a Espanya, els dos últims anys 

immediatament anteriors a la sol·licitud 
- Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant amb vigència  
- Documentació específica, si escau 
- Si se  sol·licita mitjançant el representant legal caldrà: 
- Fotocòpia del DNI o NIE del representant 

       Si escau, 
- Original i fotocòpia de la resolució del reconeixement del grau de discapacitat 
- Original i fotocòpia de la resolució del reconeixement de la gran invalidesa 

Per registrar la sol·licitud cal anar a: 

- Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  
Carrer Sant Marià, 34-38 
Telèfon 93 637 44 10 Fax93 637 57 64   www.gencat.net 

Normativa 
- 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 dependències. 

                                                 
10

 Tot i que la Llei de la dependència no és estrictament una llei dirigida a les persones amb discapacitat, hi ha  una gran 
concomitància i hem considerat preceptiu incloure’n informació bàsica. 



Edició: 18/07/2012 

 36 

6.1 Fases del reconeixement de la situació de dependència 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Prestacions de serveis per a persones amb dependència 
Serveis socials bàsics 

· Serveis d'atenció domiciliària 
Serveis socials especialitzats per a persones amb dependència 

· Servei de prevenció de les situacions de dependència 
· Servei de valoració de la dependència 

Serveis socials especialitzats per a persones grans amb dependència 
· Servei de centre de dia per a gent gran 
· Servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural 
· Serveis de centres residencials per a gent gran 

Serveis socials especialitzats per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris 
· Serveis de promoció de l'autonomia personal per a persones ateses en centres 
sociosanitaris 
· Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en 
centres de llarga estada psiquiàtrica a la Cartera de serveis socials 

Serveis socials especialitzats per a persones amb dependència derivada de discapacitat 
· Discapacitat intel·lectual 
· Discapacitat física 
· Discapacitat sensorial 

Suport a les persones cuidadores no professionals 
· Servei especialitzat de suport als familiars cuidadors/ores i a altres persones cuidadores no 
professionals 

 

PRESENTACIÓ 
SOL·LICITUD 

Valoració 
dependència 

Assignació de 
grau i nivell 

Revisió per: 
1. Agreujament de la dependència 
2. Milloria de la situació de dependència 
3. Error de diagnòstic en l’aplicació del 
barem 

Notificació del 
Barem i del 
catàleg de 

serveis 

Elaboració del 
PIA 

ASSIGNACIÓ 
DEL RECURS 

Revisió per: 
1. Variació en l’entorn social 
2. Variació en les condicions de 
salut 
3. Trasllat a una altra comunitat 
autònoma. 
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6.2. Programes d'ajuts de suport a les persones amb dependències i a les 
persones cuidadores 
6.2.1 Servei RESPIR residencial per a familiars de persones grans i persones 
amb discapacitat 
Respir és un programa d'atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de 
dependència per raons d'edat i/o discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels 
cuidadors/ores, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions 
familiars imprevistes. 
El programa Respir de la Diputació de Barcelona, en la seva modalitat de centre residencial, s'adreça 
a aquelles famílies residents a la província de Barcelona que tenen al seu càrrec persones amb 
dependència, concretament gent gran (majors de 65 anys) i persones amb discapacitat psíquica 
(d'entre 6 i 65 anys). Les famílies que es trobin en aquesta situació podran sol·licitar estades al 
programa d'estades temporals i Respir. 
Aquest programa de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona ofereix: 

- Places residencials de caràcter temporal d'una durada màxima de dos mesos l'any, 
que es poden gaudir en períodes d'un mínim: 

- gent gran: de 15 dies. 
- discapacitat psíquica: de tres dies. 

- Assessorament, orientació social i suport psicològic a les famílies. 
- Professionals especialitzats i atenció personalitzada durant l'estada residencial 
(educadors/ores, fisioterapeutes, etc.). 
- Atenció mèdica permanent i atenció de les necessitats bàsiques de la vida diària de 
les persones residents. Programes de rehabilitació i fisioteràpia, estimulació cognitiva 
i activitats ocupacionals i lúdiques. 
- Atenció personalitzada durant I'estada i oferta de programes ludicoeducatius 
(participació ciutadana i dinamització, expressió i estimulació, racons, etc.). 

Ubicació de les instal·lacions residencials : 
Gent gran  

Recinte Mundet  
Pavelló Nord Pg. de la Vall d'Hebron, 171  
08035 Barcelona  
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h 
(fora d'aquest horari hi ha un contestador automàtic) 
Tel. 934 022 586  Fax 934 022 934 
Com arribar-hi:  
Metro: línia 3 (verda) parada Mundet      Autobusos: 27 - 60 - 73 - 76 - 85 - 87 i N4 

Vehicles: sortida 4 (Montbau ) de la Ronda de Dalt (entrada Vall d'Hebron) 
Persones amb discapacitat psíquica  

Recinte Mundet  
Edifici Serradell Pg. de la Vall d'Hebron, 171  
08035 Barcelona 

Sol·licitud 
Les famílies interessades en el servei s'hauran d'adreçar als serveis socials bàsics de l’Ajuntament de 
Viladecans on tramitaran la sol·licitud. 
En el cas de persones amb discapacitat psíquica, les famílies també es podran adreçar a les 
associacions i entitats del seu àmbit. 
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6.2.2 Programa d'ajuts a l'acolliment residencial, centre de dia i habitatge 
tutelat per a gent gran 
L’objecte d’aquest programa és proporcionar un suport i l’atorgament d’una prestació econòmica a 
persones grans per als programes següents: 

1.Prestació per a l’acolliment residencial per a la gent gran 
2.Prestació per a centre de dia per a gent gran 
3.Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran 
4.Prestació per a estades temporals per a gent gran amb discapacitat 

La prestació econòmica complementa els ingressos de la persona gran per permetre el seu accés a 
places residencials, de centre de dia i habitatge tutelat per a gent gran no finançades amb càrrec al 
pressupost de la Generalitat de Catalunya. La prestació per a estades temporals per a gent gran amb 
discapacitat té el mateix objectiu, però de caràcter puntual. Aquestes prestacions es concedeixen per 
rebre el servei en una entitat col·laboradora del programa. 
Requisits 
Persones de més de 65 anys, residents a Catalunya que, per les seves circumstàncies personals, 
necessitin  l’acolliment residencial, centre de dia o habitatge tutelat i no puguin accedir a un 
establiment finançat amb fons públics. S’haurà d’acreditar la necessitat de l’ajut per manca de 
capacitat econòmica personal. 
El programa està regulat per convocatòria pública anual. 
Sol·licitud 
Cal dirigir-se als Equips de Serveis Socials (EBAS) de l’Ajuntament de Viladecans 
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6.2.3 Programa d'ajuts de suport econòmic a les persones grans amb 
dependència 
Ajut econòmic per a persones grans amb dependències greus per tal de pal·liar les necessitats 
d'atenció i evitar una major càrrega als familiars cuidadors/ores. 
Les persones destinatàries són les persones majors de 65 anys amb un nivell de dependència sever o 
moderat.  

 
NOTA: Aquests ajuts econòmics, tal com estaven regulats fins a l'entrada en vigor de la Llei de la 
dependència, han quedat derogats. Des de començaments de l'any 2008 ja no són vigents i només 
els continuen percebent aquelles persones que el van demanar al seu dia.  
La prestació vigent equivalent a aquests ajuts és la prestació econòmica per a cures en l'entorn 
familiar i suport als cuidadors/ores no professionals. Per accedir-hi, cal tenir reconeguda la situació 
de dependència i sol·licitar-la a través del PIA (Programa individual d'atenció). 
 

 
6.2.4 Prestació econòmica per a la cura de l'entorn familiar i l'ajuda a 
persones cuidadores no professionals 
Prestació econòmica adreçada a l'atenció a la persona beneficiària quan aquesta és atesa pel seu 
entorn familiar. La persona dependent rep una compensació econòmica.  
Prestació garantida per a les persones en situació de dependència, en aplicació de la disposició 
addicional cinquena de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Subjecta a crèdits 
pressupostaris disponibles per a la resta. 
L'assignació d'aquest servei s'estableix a partir del Programa individual d'atenció (PIA) i està subjecta 
al grau de dependència i capacitat econòmica de la persona beneficiària. 
Tractament fiscal 
Rendiments exempts de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) (art. 7.x de la Llei 35/2006, de 

28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre 
la renda de no residents i sobre el patrimoni). 

Requisits: 
a) l'acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la resolució emesa per l'òrgan de 
valoració corresponent, d'acord amb el Reial decret 504/2007, de 20 d'abril;  
b) la residència en un municipi de Catalunya i el requisit de residència establert en l'article 5 
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre;  
c) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria 
i d'acollida i integració de les persones immigrades;  
d) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent. 
e) La persona cuidadora ha de ser donada d'alta a la Seguretat Social i ha d'incorporar-se a 
programes de formació, informació i descans. 
Per donar-se d’alta a la Seguretat Social la persona cuidadora s’haurà d’adreçar a les oficines de la Tresoreria de la 
Seguretat Social. Aquest tràmit no serà necessari en cas que la persona cuidadora ja estigui inclosa en el Sistema 
de Seguretat Social, rebi una prestació d’atur o sigui pensionista. 

Sol·licitud 
Cal dirigir-se als Equips de Serveis Socials (EBAS) de l’Ajuntament de Viladecans. 
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6.2.5 Programes d'estades temporals per a gent gran discapacitada 
Programa del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, que proporciona un 
ajut econòmic per accedir a un servei d'acolliment residencial o centre de dia, amb una estada de 
caràcter temporal. 
Aquest programa pretén millorar la qualitat de vida de la gent gran amb dependència i facilitar un 
descans tant a la persona com al seu entorn familiar.  
Una estada temporal es pot sol·licitar quan es donen les següents circumstàncies: 

- Vacances de la persona cuidadora. 
- Malaltia, accident o situació familiar greu de la persona cuidadora, que no li permet atendre 

la persona gran. 
- Necessitat d'un període de descans de la persona cuidadora o de la seva família per prevenir 

el cansament físic o psíquic, assegurant la qualitat de l'atenció. 
- Manca temporal d'habitatge motivada per obres de rehabilitació, que no permetin 

l'habitabilitat. 
La durada màxima de l'estada és de quinze dies per vacances de la persona cuidadora i d'un mes per 
a la resta de circumstàncies.  
Documentació 
Dades personals i administratives:  

- Fotocòpies dels DNI/ NIF de la persona gran sol·licitant, cònjuge o persona vinculada amb 
relació de convivència afectiva, i dels fills del sol·licitant. Acreditar la representació, si escau.  

- Certificat o justificant d'empadronament i convivència.  
Dades econòmiques sol·licitant  

- Fotocòpia de l'última declaració de la renda de les persones físiques.  
- Certificat o justificant d'ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i 

retribucions en diners.  
- Fotocòpia dels darrers rebuts justificatius de les despeses fixes de l'habitatge habitual.  
Si no es fa la declaració de l'IRPF:  

1. Certificat o justificant d'ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i 
retribucions en diners.  
2. Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) 
en entitats financeres.  
3. Certificat o justificant de rendiments nets obtinguts d'activitats artístiques, 
professionals i comercials.  
4. Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari.  
Fotocòpia de la resolució judicial d'aliments, si escau.  

Dades econòmiques cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació estable de convivència  
- Fotocòpia de l'última declaració de la renda de les persones físiques.  
- Certificat o justificant d'ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i 

retribucions en diners.  
Si no es fa la declaració de l'IRPF:  

1.Certificat o justificant d'ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i 
retribucions en diners.  
2.Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) 
en entitats financeres.  
3.Certificat o justificant de rendiments nets obtinguts d'activitats artístiques, 
professionals i comercials. 

Sol·licituds  
Es formularan en imprès normalitzat i es presentaran a les dependències del Departament de 
Benestar Social sens perjudici del que disposa l'art. 38 de la Llei 30/1992.  
Els impresos es poden obtenir a les dependències esmentades, Oficina Gent Gran i persones amb 
dependència i ABS Salut, o a través d'Internet.  
La resposta triga aproximadament de 8 a 9 mesos 
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7. Entorn econòmic  
7.1. Aspectes tributaris 
7.1.1 Deduccions i reduccions en la declaració de l'IRPF i en l'impost 
sobre el patrimoni 

Les reduccions aplicables als treballadors/ores amb discapacitat sobre els rendiments de treball 
obtingut depenen de: 

- el percentatge de disminució. Hi ha dos nivells de reducció:  
• si la disminució és igual o superior al 33% i inferior al 65%  
• si la disminució és igual o superior al 65%  

- el barem de mobilitat 
- la quantia dels rendiments i de l'obtenció d'altres rendes 

 L'import aplicable per declaració i per persona amb disminució en la família oscil·la depenent del 
grau de disminució, de les rendes anuals i de l'edat de la persona. 
 
Les reduccions s'apliquen a la base imposable (suma dels rendiments nets de: treball, capital, 
activitats econòmiques i guanys  i pèrdues patrimonials) i que donen com a resultat la base 
liquidable. 
Les rendes exemptes es troben a l'art. 7 de la Llei 35/2006 de 28 de novembre, les més importants a 
efectes d'aplicació a les persones amb limitacions funcionals són les que es troben en els apartats c, 
f, g, h, i, x: 

c) Les pensions reconegudes a favor d'aquelles persones que van sofrir lesions i mutilacions com a conseqüència 
de la Guerra Civil. 
f) Les prestacions reconegudes al contribuent per la Seguretat Social o per les entitats que la substitueixin com a 
conseqüència de limitació funcional

11
 permanent absoluta o gran invalidesa. 

Les prestacions reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels 
treballadors/ores per compte propi o autònoms, per les mutualitats de previsió social que actuïn com a 
alternatives al règim especial de la Seguretat Social mencionat, sempre que es tracti de prestacions en situacions 
idèntiques a les previstes per la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de la Seguretat Social. La 
quantitat exempta tindrà com a límit l’ import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel 
concepte que correspongui. L'excés tributarà com a rendiment del treball.  
g) Les pensions per limitació funcional permanent del règim de classes passives, sempre que la lesió o malaltia 
que n’hagi estat causa  inhabiliti  el perceptor de la pensió per a qualsevol  professió o ofici.  
h) Les prestacions familiars regulades en el capítol IX del títol II del TR de la LGSS, i les pensions i els drets assolits 
d'orfandat i a favor de néts i germans, menors de vint-i-dos anys o incapacitats per a qualsevol feina  , percebuts 
dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives.  
i) Les prestacions econòmiques percebudes d'institucions públiques amb motiu d'acolliment de persones amb 
limitació funcional, majors de 65 anys o menors (...) 
Tanmateix, estaran exempts els ajuts econòmics atorgats per institucions públiques a persones amb limitació 
funcional amb un grau de limitació funcional igual o superior al 65 per cent o majors de 65 anys per finançar la 
seva estada  en dependències o centres de dia, sempre que la resta de les seves rendes no excedeixi del doble de 
l'IPREM.  
x) Les prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a cures en l'entorn familiar i d'assistència 
personalitzada que es derivin de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència.  

No cal cap tràmit especial. Només cal indicar les reduccions i deduccions pertinents al full d'Hisenda 
de la declaració de l'IRPF. 
 Aquestes deduccions són compatibles amb altres deduccions aplicables sobre la declaració. 
 
Telèfon d'informació tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) 901 33 55 33. 

                                                 
11

 Per tenir la consideració de persona amb limitació funcional cal tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat de l ‘Institut 

Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (o l'IMSERSO a altres comunitats autònomes sense organisme equivalent), una pensió de la 
Seguretat Social per incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, una pensió de classes passives per 
incapacitat permanent o inutilitat pel servei o una incapacitació judicial, que equival a un grau de limitació funcional del 65%. 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. A més, cal que la persona que necessiti les adaptacions sigui el subjecte passiu o una altra 
persona unida a aquest per matrimoni o parentiu de consanguinitat de primer grau i que hi convisqui. 
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7.1.2 IVA reduït en  la compra de vehicles 
La persona que adquireix un vehicle per transportar persones amb discapacitat té dret a tramitar la 
reducció en el tipus impositiu del 16% al 4%, en el tipus impositiu de l' IVA (impost sobre el valor 
afegit). 
Es pot sol·licitar per adquirir un vehicle de motor destinat a transportar habitualment una persona 
amb discapacitat i mobilitat reduïda, 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%. 
Requisits del vehicle:   

- Especialment construït per a 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 a ús exclusiu de  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  persones 
amb discapacitat amb cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, amb independència de qui 
sigui el conductor/a. 

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

- Certificat de reconeixement de la discapacitat 
- Imprès Model 03 (Agència Tributària) 

Normativa 
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març  
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (BOE núm. 29) 

 

7.1.3 Exempció de l'impost de matriculació   
Els ciutadans i ciutadanes titulars del certificat de reconeixement de la discapacitat amb un 
percentatge igual o superior al 33% poden obtenir l’exempció de l’impost de matriculació/l'Impost 
Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT). 
Requisits: 

- 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). 

-  S’ha d’aportar el document acreditatiu de la discapacitat: certificat de reconeixement de la 
discapacitat 

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

7.1.4 Exempció de l'impost de circulació  
Els ciutadans i ciutadanes titulars del certificat de reconeixement de la discapacitat amb un 
percentatge igual o superior al 33% poden obtenir l’exempció de l'impost de circulació. 
Requisits: 

- Qualsevol cotxe matriculat a nom d’una persona amb discapacitat, a partir del 33% de 
discapacitat, independentment dels cavalls de potència fiscal i que sigui conductor/a o no. 
- Ha de ser per a ús exclusiu de la persona amb discapacitat.  

Sol·licitud:  
Viladecans Informació, plaça d’Europa, 7, tel. 936351900 
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7.1.5 Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica  
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). 

Sol·licitud: OAC o Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament 
 

7.2 Renda activa d’inserció (RAI) 
La renda activa d'inserció (RAI) és un ajut econòmic mensual per a determinats col·lectius de 
treballadors/ores desocupats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina. La 
quantia de la renda és del 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual 
vigent en cada moment: 426 euros al mes per a l'any 2011. 
  La RAI, d'una durada d’ 11 mesos, pot ser concedida fins a 3 vegades consecutives. Per poder 
sol·licitar una segona i una tercera vegada la renda activa d'inserció (RAI), cal esperar almenys 12 
mesos des de l'última percepció d'aquest ajut, excepte les persones que tinguin reconeguda la seva 
condició de discapacitat o de ser víctima de violència de gènere. 
Requisits (per a persones amb discapacitat) 

 - Tenir reconegut el 33% o més de discapacitat o tenir reconeguda una incapacitat que 
suposi una disminució en la seva capacitat laboral del 33%. 
 - Ser demandant d'ocupació i inscrit com a mínim durant 12 mesos de manera 
ininterrompuda en el Servei d'Ocupació (es considera que s'ha interromput la demanda 
d'ocupació si s'ha treballat 90 o més dies en els 365 anteriors a la data de sol · licitud 
d'incorporació al programa). 
 - No tenir dret a les prestacions o subsidis per desocupació o a la Renda Agrària. 
 - No tenir rendes de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75% del salari 
mínim interprofessional (481,05 per al 2011), exclosa la part proporcional de dues pagues 
extraordinàries. 
 La suma dels ingressos de la unitat familiar entre el nombre de membres ha de ser inferior a 
aquest límit. 
 Es computarà com a renda l'import dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes 
anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes. 
 - Haver esgotat una prestació contributiva o subsidi per desocupació. 
 

Informació  
- SOC Torre Roja 
- Serveis Socials de Viladecans (EBAS 1) 

sol·licitud i valoració 
- Oficina de Treball de la Generalitat de Viladecans  
SOC Torre Roja 
Edifici Torre- roja 
c/ de Pompeu Fabra, s/n 
Tel. 936473510; 936473513 (ofertes); 93 6473515 (prestacions) 
web: www.oficinadetreball.cat A/e : otg_viladecans.soc@gencat.cat 

http://www.oficinadetreball.cat/
mailto:otg_viladecans.soc@gencat.cat
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 7.3 Prestacions contributives de la Seguretat Social: pensió d'orfandat 
Les persones menors de 22 anys (o de 24 si es tracta d'una orfandat absoluta) tenen dret a rebre una 
pensió permanent compensatòria per la defunció d'un/a familiar de primer grau, sempre que no 
efectuïn un treball lucratiu que comporti uns ingressos del còmput anual que  superin el 75% del 
salari mínim interprofessional (SMI). Les persones majors de 21 anys incapacitades per al treball 
també tenen dret a aquesta pensió.  
Beneficiaris/àries 
Els fills del causant, qualsevol que sigui la naturalesa legal de la seva filiació, així com els fills nascuts 
després de la defunció (es presumeix la filiació si el naixement es produeix en els 300 dies posteriors, 
si no es pot decidir judicialment). 
Els fills del cònjuge que sobreviu aportats al matrimoni, si aquest s'ha celebrat 2 anys abans de la 
mort del causant, i haguessin depès econòmicament del causant i no tinguessin dret a cap altra 
pensió de la Seguretat Social. 
En  la data de la mort del causant, els fills han de ser:  

- Menors de 18 anys o majors que tinguin reduïda la seva capacitat de treball en grau 
d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. 

Requisits 
La persona que ha causat defunció ha d'estar d'alta o en situació assimilada a la d'alta en el règim de 
la Seguretat Social, o en la condició de pensionista per jubilació o incapacitat. 
La persona que ha causat defunció ha de ser ascendent de primer grau respecte al beneficiari/ària 
(pare o mare). 
El causant ha d'haver complert 500 dies de cotització dins dels 5 anys anteriors a la data de mort per 
malaltia comuna o 15 anys durant tota la seva vida laboral. En cas d'accident, sigui o no laboral, i 
malaltia professional, no s'exigeixen períodes previs de cotització. 
Sol·licitud 
Cal presentar en qualsevol delegació de l'INSS la documentació següent:  

- Sol·licitud (model facilitat per l'INSS). 
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 
- Certificat de l'acta de defunció. 
- Fotocòpia del llibre de família actualitzat. 
- Si el beneficiari/ària ha complert els 18 anys, acreditació de no efectuar un treball lucratiu 
que comporti uns ingressos en còmput anual que superin el 75% del SMI (2007: 7.988,40 €). 
- Si el beneficiari/ària ha complert els 21 anys (23 anys si es tracta d'una orfandat absoluta), 
acreditació de la incapacitat per al treball. 

Observacions  
- Si l'orfe és menor de 18 anys o té reduïda la seva capacitat de treball en grau d'incapacitat 
permanent absoluta o gran invalidesa, la pensió s'abona amb independència de la quantia 
dels ingressos que obtingui derivats del seu treball.  
- Percebre la pensió és incompatible amb un lloc de treball en el sector públic.  
- Quan l'orfe incapacitat per al treball, major de 18 anys, tingui dret per incapacitat a una 
altra pensió de la Seguretat Social, haurà d'optar per una de les dues.  
- La suma de les pensions de viduïtat i orfenesa no pot excedir de la quantia de la base 
reguladora del causant.  
- La quantia d'aquesta prestació està exempta d'IRPF (des de l'01/01/2003).  

Normativa 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social (BOE de 29/04/1994), 
modificat per la Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques en matèria de Seguretat Social, Llei 24/1997, de 15 de juliol, 
de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social (BOE núm. 169). 
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE de 31/12/1997). 
Reial decret 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social (BOE de 22/11/2005). 
Llei 8/2005, de 6 de juny, sobre la compatibilitat de les pensions d'invalidesa no contributives amb el treball remunerat (BOE de 
07/06/2006). 
Reial decret 1578/2006, de 22 de desembre, sobre revalorització de pensions del sistema de Seguretat Social (BOE Núm. 312, de 
30/12/2006).  
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7.4 Pensions no contributives per invalidesa i per jubilació 

Les pensions no contributives són ingressos econòmics mensuals adreçats a aquelles persones que 
no tenen recursos suficients i no poden acollir-se, per manca de cotització a la Seguritat Social, a les 
pensions contributives. Estan dirigides a dos col·lectius: 

- Les persones grans (de 65 i més anys). 
- Les persones amb discapacitat (de 18 a 64 anys). 

Requisits 
Poden sol·licitar la pensió persones d'ingressos inferiors a 312,43 euros si viuen soles; 531,33 euros si 
conviuen amb el seu cònjuge, un avi,un nét o un germà, i 1.327,83 euros si conviuen amb un pare o 
un fill: 
 
Pensió no contributiva per jubilació: 

- Tenir 65 anys complerts en el 
moment de la sol·licitud. 
- Residir legalment en territori 
nacional durant deu anys, dels quals 
dos hauran de ser consecutius i 
immediats a la data de sol·licitud. 

 
 
 

Pensió no contributiva per invalidesa: 
- Ser major de 18 i menor de 65 anys 
en la data de sol·licitud. 
- Residir legalment en territori 
nacional durant cinc anys, dels quals 
dos hauran de ser consecutius i 
immediats a la data de sol·licitud. 
- Estar afectat per una discapacitat o 
malaltia crònica en un grau igual o 
superior al 65%. 

 
Les pensions no contributives són incompatibles entre elles, amb les pensions assistencials per 
vellesa o malaltia, amb el subsidi de garantia d'ingressos mínims, el subsidi d'assistència per tercera 
persona de la LISMI i l'assignació econòmica per fill minusvàlid a càrrec. 
A Catalunya, les pensions no contributives són gestionades per l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials (ICASS). 
Sol·licitud 
- Per informació i derivació cal adreçar-se al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Viladecans  
- Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat o a qualsevol oficina de Benestar i Família. 

Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  
Carrer Sant Marià, 34-38 
Telèfon93 637 44 10 Fax93 637 57 64   www.gencat.net 

 

7.4.1 Prestació complementària de la prestació no contributiva 
Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva que resideixin a Catalunya, no realitzin 
activitat laboral, puguin demostrar un nivell d'ingressos determinat i no siguin usuàries d'una 
prestació de serveis d'acolliment residencial, de salut o sociosanitari, de caràcter permanent, poden 
sol·licitar una pensió complementària a la pensió no contributiva. 
És una prestació permanent de dret subjectiu destinada a complementar la pensió de la modalitat no 
contributiva del sistema de Seguretat Social per a aquelles persones que no es poden incorporar al 
món del treball. 
La percepció d'aquest complement, la quantia del qual es determina anualment, està vinculada a la 
percepció de la pensió no contributiva (de jubilació o d'invalidesa). Es tramita en la mateixa sol·licitud 
de PNC. 
 

7.4.2 Complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un 
habitatge de lloguer  
Complement de pensió adreçat als pensionistes amb la modalitat “no contributiva” que acreditin no 
tenir un habitatge en propietat i que resideixen  habitualment en un habitatge de lloguer.  
El complement, l’any  2011, consisteix en un pagament únic anual de 525,00€. 
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Entitat responsable: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 
Requisits 

- titular pensió no contributiva 
- acreditar no tenir un habitatge en propietat 
- residir  habitualment en un habitatge de lloguer 
- l’arrendador d’aquest habitatge no ha de tenir cap vincle de parentiu, fins a tercer grau, amb 

el sol·licitant. 
Sol·licitud 

Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  
Carrer Sant Marià, 34-38 
Telèfon 93 637 44 10 Fax 93 637 57 64 
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7.5 Beques i ajuts 
7.5.1 Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA) 
Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de 
l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures 
compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.  
Es regeix per convocatòria pública anual12.  
Tipologia d’ajuts (any 2012): 

- Per a mobilitat i transport:  
- ajuts per a mobilitat, obtenció o reconversió del permís de conduir, adaptació de 
vehicle, habitatge 
- ajuts per a transport per assistir a determinats serveis 

- atenció precoç 
- ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres 
autoritzats per a alumnes més grans de 16 anys  

- Per a l'autonomia personal i la comunicació: discapacitat visual, auditiva, física ... 
- suport material informàtic 

Requisits 
a) Podran ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o 
superior al 33% i reuneixin les condicions i requisits especificats. 
En cas de menors de quatre anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, 
l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de 
valoració i orientació. 
Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb 
discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys. 
b) Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de 
ser immediatament anteriors a la data de presentació del formulari de sol•licitud, llevat de 
les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, a les quals 
no s’exigeix el període mínim de residència, d’acord amb el que disposa la Llei 25/2002, de 25 
de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i els seus descendents, i 
de segona modificació de la Llei 18/1996. 
El requisit de residència legal quedarà acreditat sempre que la persona interessada tingui la 
condició de resident. Als efectes de residència legal a Catalunya, la residencia continuada no 
es considerarà interrompuda per absències inferiors a 90 dies l’any. 
Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d’algun 
dels altres dels estats membres de la Unió Europea, han d’acreditar la residència mitjançant 
l’autorització per residir expedida per l’Administració General de l’Estat. 
c) En el cas de prestació per a transport per assistir l’atenció precoç, aquest límit queda 
establert en 6 anys. 
d) No poder-se beneficiar d’ajuts i prestacions econòmics de la mateixa naturalesa, abast i 
finalitat provinents d’entitats públiques o privades. 

Sol·licitud 
La documentació necessària és diferent per als diferents tipus d’ajudes ofertes  anualment.  
- Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  

Carrer Sant Marià, 34-38 
Telèfon93 637 44 10 Fax93 637 57 64   www.gencat.net 

 
- Per informació i derivació cal adreçar-se al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Viladecans.

                                                 
12

 Cal tenir en compte que aquestes convocatòries anuals poden comportar canvis notables en el contingut de les ajudes, 

en els tràmits i en els requisits. 
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7.5.2 Prestació per fill a càrrec (PHC) 
Ajut econòmic subjecte als recursos familiars. Consisteix en una assignació econòmica que es 
reconeix per cada fill a càrrec del beneficiari/ària, menor de 18 anys o major afectat d'una 
discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, sigui quina sigui la seva filiació, i també pels menors 
acollits en acolliment familiar, permanent o preadoptiu, sempre que no superi el límit d'ingressos 
establert. 
Quan es tracti de fills/filles amb algun tipus de discapacitat, sense tenir en compte l’ edat, la 
prestació no està subjecta a cap limitació dels ingressos familiars. 
Requisits (per a persones amb discapacitat) 

- Fills/filles menors d’edat amb una discapacitat reconeguda en grau  igual o superior al 33%; 
- Fills/filles amb discapacitat més grans de 18 anys que no hagin estat declarats incapacitats 

judicialment i conservin la seva capacitat d’obrar;  
- Fills majors d’edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%; 
- Si el fill és major d’edat i necessita l’ajuda d’un tercer per fer els  actes de la vida quotidiana, 

amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%. 
Sol·licitud 

- Per informació i derivació cal adreçar-se al Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Viladecans. EBAS 1 
- Es pot obtenir més informació i demanar les sol·licituds a les oficines de l’Institut de 
la Seguritat Social (INSS)  
 

Normativa 
- Article 46.3 de l'Estatut dels treballadors, (Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març). 
- Article 89 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). 
- Reial decret 1335/2005, d’ 11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social. 
- Resolució de 8 d'abril de 1999, de la dir. gral.ord.de la Seguretat Social, sobre efectes econòmics aplicables en el reconeixement del dret a 
l'assignació econòmica per fill a càrrec en el supòsit de defunció del titular de la prestació. 
- Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. 
- Reial Decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i pel 
qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre. 
- Ordre de 2 de novembre de 2000, per la qual es determina la composició, organització i funcions dels equips de valoració i orientació 
dependents de l'IMSERSO i es desenvolupa el procediment d'actuació per a la valoració del grau de minusvalidesa 
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7.5.3 Ajuts per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental 
Complement dels ingressos de les persones beneficiàries per permetre que accedeixin a serveis 
d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. Es concedeixen 
per rebre el servei en una entitat col·laboradora del Programa d’ajuts per a l’accés als habitatges 
amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 
Característiques 

- Són prestacions socials de caràcter econòmic i dret de concurrència, la seva concessió és 
limitada per les disponibilitats pressupostàries i és sotmesa a concurrència pública i a 

priorització de les situacions de més necessitat. Hi ha un procés de baremació. Es pot 
consultar el llistat de “Barem social”:  http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/ 

- Aquestes prestacions tenen voluntat de continuïtat i estabilitat en el temps, són permanents. 
Es paguen per mitjà d’aportacions dineràries periòdiques. 

- Les prestacions es consideraran rendiments exempts de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF) a persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 65% o més grans de 65 anys, sempre que la resta dels seus ingressos no siguin 
superiors al doble de l’indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM)13. En cas de no 
restar-ne exemptes, es considera guany patrimonial (article 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre. 

Requisits 
- Persones, més grans de 18 anys i menors de 65 anys, amb problemàtica social derivada de 
malaltia mental, un grau de discapacitat igual o superior al 65%, que necessitin un acolliment 
residencial en un habitatge amb serveis comuns i que no disposin de recursos econòmics 
suficients per accedir a una plaça no finançada amb fons públics. 
- Acreditar la residència legal i el domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de 
ser immediatament anteriors a la data de presentació del formulari de sol·licitud, llevat de les 
persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, a les quals no 
s’exigeix el període mínim de residència, d’acord amb el que disposa la Llei 25/2002, de 25 de 
novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i els seus descendents, i de 
segona modificació de la Llei 18/1996. 
- Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d’algun 
dels altres dels Estats membres de la Unió Europea, han d’acreditar la residència mitjançant 
l’autorització per a residir expedida per l’Administració General de l’Estat. 
- Poder dur a terme les activitats de la vida diària només amb supervisió externa i poder viure 
en règim obert. 
- No complir els criteris necessaris per obtenir els drets derivats de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
- No disposar de recursos econòmics suficients per accedir a una plaça no finançada amb fons 
públics. S’entén que hi ha una manca de recursos econòmics suficients per part de la persona 
beneficiària quan la suma de les contribucions econòmiques de la persona sol·licitant de 
l’ajut computades sigui inferior a la tarifa del servei requerit. 
- Trobar-se en situació de necessitat d’atenció social. 

                                                 
13

 Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió 
d'ajuts, beques, subvencions o el subsidi d'atur, entre d'altres. Aquest índex va néixer l'any 2004 per substituir el salari 
mínim interprofessional com a referència per a ajuts socials. 
 L'IPREM, que ha anat creixent a un ritme menor que l'SMI, es publica anualment a través de la Llei de Pressupostos, de 
manera que haurem de fer servir com a referència l'últim valor publicat de forma oficial per determinar si els nostres 
ingressos superen un determinat nombre de vegades l'IPREM actual. 
L'any 2012 s'ha prorrogat l'IPREM de l'any 2011: 

IPREM mensual               532,51 €    
IPREM anual (12 pagues) 6.390,13 €    
IPREM anual (14 pagues) 7.455,14 € 

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/
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- Complir les característiques pròpies d’un trastorn mental sever, segons el criteri del Servei 
Català de la Salut, d’acord amb el Pla director de salut mental i addiccions. 
- No requerir una atenció sanitària continuada, entesa com l’atenció que es presta al mateix 
centre. 

El compliment dels requisits tècnics s’ha d’acreditar mitjançant un informe mèdic i un de social, 
inclosos en l’imprès de sol·licitud, expedits per un psiquiatre o una psiquiatra i un diplomat o 
diplomada en treball social, respectivament, del centre de salut mental per a persones adultes de la 
xarxa pública sanitària o del centre psiquiàtric de la xarxa pública sanitària on estigui ingressada la 
persona sol·licitant. 
Els Serveis d’Atenció a les Persones dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i 
del Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre verificaran el 
compliment dels requisits en el moment de la signatura del contracte assistencial. 
Incompatibilitats 
Aquestes prestacions són incompatibles amb les altres prestacions econòmiques que tingui 
reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de 
protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la concessió de les prestacions 
objecte d’aquesta convocatòria en pot comportar la pèrdua, la disminució o la no-concessió, així com 
amb les prestacions del sistema català. 
Informació i sol·licituds 

- Serveis Socials de l’Ajuntament de Viladecans 

- Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans  
Carrer Sant Marià, 34-38 Viladecans. Tel.936374410 Fax 936375764    
- Seu del Departament de Benestar Social i Família 
pl. pau Vila, 1, Palau de Mar, 08039 Barcelona 

Normativa 
- ORDRE BSF/27/2012, de 8 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de prestacions per a l’accés als serveis 
d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental per a l’any 2012. 
- BSF/26/2012, de 15 febrer, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció 
social a les persones amb discapacitat per a l’any 2012. 

 
7.5.4 Ajuts de la Fundació ONCE 

Suport econòmic a iniciatives que promoguin la col·laboració i la integració social de les persones 
amb discapacitat. Les ajudes són específiques i abasten els plans següents : 

- Pla de formació i ocupació: plans de creació d'ocupació, autoocupació , formació per a la 
inserció laboral, suport  a centres ocupacionals. 
- Pla de superació de barreres a la integració: supressió de barreres arquitectòniques i 
sensorials, fórmules especials de transport adaptat, supressió de barreres a la comunicació 
sensorial, ajudes tècniques per a l'accés a l'ocupació (cadires de rodes, vehicles adaptats, 
audiòfons), superació de barreres a la integració en l'esport. 

Requisits 
- Entitats de caire cooperatiu, associatiu, fundacional o societari. 
- Persones afectades per  una discapacitat que requereixin ajuda per a la seva integració social i 
laboral. 

Documentació 
Cal enviar per correu certificat una sol·licitud, adjuntant-hi tota la documentació requerida, segons 
sigui el cas, al president de la Fundació ONCE. 
Termini de presentació de les sol·licituds: de l'1 de gener al 30 de setembre. 
Tant en el cas de persones individuals com d’entitats sol·licitants, cal consultar amb la Fundació 
ONCE, ja que la documentació pot variar en funció del tipus d'ajuda. 
Sol·licitud 
Org. Nac. Ciegos España (ONCE):  www.once.es 

ONCE Barcelona 
Av / Gran Via de les Corts Catalanes , 394  Barcelona (Barcelona) Tel.93 - 3259200 

http://www.once.es/
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8. Oci i temps lliure 
Disposar d'oportunitats per gaudir de l'oci constitueix una necessitat humana fonamental que suposa 
la millora de la qualitat de vida. És fonamental per a l'estabilitat física i emocional tant de les 
persones discapacitades com per als familiars i cuidadors/ores. Entre altres coses, ajuda a millorar la 
forma  
física i mental, cosa  que redunda en les facetes afectives i socials. Les activitats d'oci són, a  més, una 
forma sempre agradable de millorar la inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat, i 
així es beneficien de  les seves oportunitats en altres facetes. 
Hi ha dues grans dimensions que resulten decisives per a les persones amb discapacitat en activitats 
d'oci: d'una banda, l'accessibilitat (a espais, continguts i informació) i de l'altra, els nivells de 
participació, que les dades estimen inferiors als de la població general. 
Cultura 
 La cultura com a desenvolupament de la persona en el seu aspecte espiritual i intel·lectual, forma 
part de l'individu. Totes les persones tenen la necessitat i el dret d'accedir a l'esfera del coneixement. 
El cinema, les biblioteques, teatres, museus i concerts entre d’altres, no haurien de suposar un 
problema per al gaudi de les persones amb discapacitat. 
Turisme 
Conèixer el món i l'entorn on s’habita, poder admirar la seva bellesa manifestada a partir de les obres 
humanes o els espais naturals suposa un anhel bàsic de l'home. L'ésser humà té un instint viatger 
lligat al seu afany de coneixement. 
Pensar en un turisme accessible i fer que les meravelles del món siguin accessibles a tots suposa un 
repte bàsic quotidià. 
Esport 
L'esport suposa un dels mitjans per al desenvolupament social, corporal i d'oci més important per a 
les persones amb discapacitat. 
Gràcies a l'esport, tothom pot millorar mobilitat, equilibri, orientació, benestar i, una cosa (o) un 
aspecte  de summa importància, aconseguir la integració de l’individu en col·lectius més amplis 
millorant les relacions amb els altres individus, punt clau per al desenvolupament personal.  
 Hi ha tot tipus d'esports practicats individualment o col·lectivament que s'adapten a les diferents 
discapacitats. 
Lleure 
L'oci i el temps lliure són parts de la vida de les persones i compleixen  la funció de relaxació, 
divertiment i contribueixen  de forma decisiva a la formació de la persona.  
El col·lectiu de persones discapacitades necessita aquestes activitats igual que la resta de persones, 
però, a diferència de les persones no discapacitades, disposen, en general, de molt més temps lliure 
que ha de ser ocupat. 
Informació i consulta 

-Dixit (Centre de Documentació de Serveis Socials) "Oci i turisme per a persones amb discapacitat" 
Recull de publicacions, articles, revistes, institucions i recursos web relacionats  amb el món de l'oci 
i el turisme per a aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8aa048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?vgnextoid=5f3768802d1d
0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=det
all&contentid=deb1a948d9991310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 

- Avantatges vinculats a la targeta acreditativa de la discapacitat: http.//www20.gencat.cat  
 

8.1 Teatre i arts escèniques: projecte “Apropa Cultura”. ATRIUM Viladecans 
El programa ofereix la possibilitat d’assistir de forma accessible a la programació habitual de música , 
teatre o dansa, amb la facilitat d’un preu social per a grups, i la possibilitat de: 

- assessorament, cada teatre o auditori adherit destina una persona de contacte que podrà fer 
un assessorament per telèfon o correu electrònic 

- preparació de la sortida, al web hi trobareu informació sobre l’espai, els artistes i els 
espectacles programats 

- acollida, accessibilitat i ubicació dins la sala 
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Apropa Cultura és un programa socioeducatiu dels equipaments culturals, suposa la unió d’esforços 
d’equipaments públics i institucions del país per aconseguir l’accessibilitat a la cultura de tothom : 

L’Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, 
l’Atrium de Viladecans, l’Auditori de Girona, el Teatre Municipal de Girona, el Centre 
Cultural la Mercè, la Sala la Planeta, el Teatre de Salt, la Temporada Alta, l’Atlàntida 
de Vic, el Teatre-Auditori Sant Cugat, el Centre Cultural Unnim Caixa Terrassa, el 
Teatre Municipal Cal Bolet i l’Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès i l’ICASS 
(Institut Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya), amb la col·laboració 
del Departament de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i de l’Àrea de Benestar de la 
Diputació de Barcelona  

Des del projecte afavorim l'accés a la  normalització per vèncer barreres socials. És una experiència 
d’inclusió que afavoreix la igualtat d’oportunitats i la inclusió social per accedir  als espectacles de 
música, teatre i dansa de la programació habitual dels equipaments: 

“Apropa cultura vol ser una finestra única de reserves per al sector social, facilitant als 
treballadors i educadors/ores socials la tasca de la selecció i la preparació de la sortida.” 

 
S’adreça a entitats i associacions de dos tipus: 

a) Associacions, institucions i centres que treballen amb persones sense recursos i amb 
dificultat d’integració social; 
b) Entitats de discapacitats sensorials, associacions de malalties cròniques, associacions de 
pares i mares lligades a síndromes o malalties, residencies de gent gran. 

 
Sol·licitud                 
Els centres socials podran sol·licitar l’accés registrant-se a través de la pàgina web d’Apropa Cultura : 
www.apropacultura.cat on trobaran un formulari a  aquest efecte. Se’ls demanarà: 

- nom del centre/servei i el de l'entitat a  què pertanyen 
- dades postals i fiscals 
- designació d’un coordinador/a amb Apropa Cultura 
- facilitar dades d’ altres persones del centre que desitgin estar informades de les 

convocatòries: educadors/ores, terapeutes, voluntaris, etc. 
 
Informació: ATRIUM VILADECANS ·  

Av. Josep Tarradellas, 17  
Tel. 93 659 41 60 · A/e : atriumviladecans@atriumviladecans.com 
 
Atrium Viladecans: 

- Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 
- Aparcament: Atrium Viladecans disposa de reserves públiques d’aparcament per a persones 

amb discapacitat i mobilitat reduïda a l'avinguda Josep Tarradellas.  
- Emplaçament de les cadires de rodes a les sales:  

Auditori: darrere la fila 15 de la platea central. 
Sala Petita: depenent de la configuració de cada espectacle. 

http://www.apropacultura.cat/
mailto:atriumviladecans@atriumviladecans.com
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8.2. Servei RESPIR residencial per a familiars de persones grans i persones 
amb discapacitat (vegeu  punt 6.2.1) 
8.3 Activitats quotidianes de temps lliure per a persones amb discapacitat 
física, psíquica o intel·lectual 
8.3.1 Parèntesi de joc i lleure (ASDIVI) 
És un programa d'atenció temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per 
raons de discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i 
els seus cuidadors/ores, proporcionant-los espais de temps propi. També es procura donar resposta 
a determinades situacions familiars imprevistes. 
El programa, realitzat per  ASDIVI, és obert tant als socis de l’entitat com als no socis.  
Hi ha dues modalitats: 

Assistència continuada 2-3 dies o més per  setmana, amb flexibilitat per a les 
famílies.  
Horari: de dilluns a divendres, de 17.30h a 19.30h  
Quota: 30,00€ (berenar inclòs) mensuals , 35,00€ per als no socis/sòcies 
Assistència puntual de dilluns a divendres, de 17.30h a 19.30h 
Quota: 5,00€ tarda (berenar inclòs), 6,00€ per als no socis/sòcies 

Sol·licitud 
ASDIVI (Associació per a la Integració de persones amb Discapacitat de Viladecans) 
C/ Carles Altés, 15, locals 
Tel. 93 6591844   e-mail: asdivi15@gmail.com   web: www.asdivi.entitatsviladecans.org  

8.3.2 Espai Jove (ASDIVI) 
Espai per a persones amb un determinat grau de discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat 
de vida dels joves i les persones amb discapacitat.  

Horari: dilluns i dijous de 18.30h a 20.30h  
Quota: 10,00€  mensuals (socis/sòcies)  
Sol·licitud 
ASDIVI (Associació per a la Integració de persones amb Discapacitat de Viladecans) 
C/ Carles Altés, 15, locals 
Tel. 93 6591844   a/e : asdivi15@gmail.com   web: www.asdivi.entitatsviladecans.org  

8.3.3 Esplai (ASDIVI) 
Esplai per a persones amb un determinat grau de discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat.  

Horari: dissabtes, de 17.00h a 19.00h  
Quota: 25,00€  trimestre (socis/sòcies)  
Sol·licitud 
ASDIVI (Associació per a la Integració de persones amb Discapacitat de Viladecans) 
C/ Carles Altés, 15, locals 
Tel. 93 6591844   a/e: asdivi15@gmail.com   web: www.asdivi.entitatsviladecans.org  

8.3.4. Discoteca per a persones amb discapacitat intel·lectual 
La creació d’espais per establir relacions normalitzades és una necessitat quotidiana, gaudir de l'oci i 
de la dimensió relacional inherent és un element bàsic.  
Associacions com ASDI (Sant Cugat) o LUDALIA (Barcelona) han posat en FUNCIONAMENT des de fa 
alguns anys diversos espais d’oci-culturals. Subvencionats per entitats públiques i privades i 
mitjançant acords amb establiments d'oci han posat en marxa, entre d’altres, projectes de 
discoteques:  

- “La discoteca para tí”, un acord amb l'associació  ASDI Sant Cugat, La Caixa, l'Ajuntament i 
la discoteca Bocca per obrir un diumenge al mes a la tarda. BOCCA-Sant Cugat (av. Corts 
Catalanes, 2), l’últim diumenge de cada mes, de 17.30 a 20.30h. 
Per a més informació us podeu posar en contacte amb ASDI (Begoña o Anna): 
asdi@comergrup.com  tel. 93 675 66 10 

mailto:asdivi15@gmail.com
http://www.asdivi.entitatsviladecans.org/
mailto:asdivi15@gmail.com
http://www.asdivi.entitatsviladecans.org/
mailto:asdivi15@gmail.com
http://www.asdivi.entitatsviladecans.org/
mailto:asdi@comergrup.com
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- “Discoteca Ludàlia”, acord entre la Fundació Ludàlia i la discoteca Luz de Gas (Barcelona) 
per obrir els diumenges tarda 
Mes informació, Fundació LUDÀLIA. C/Balcells, 15, locals. 08024 Barcelona. Tel. 93 2131756 
web: www.ludalia.com  

 
8.3.5 Servei de bany assistit per a persones amb mobilitat reduïda a la platja 
de Viladecans. Cadires amfíbies 
Servei, de l'Ajuntament de Viladecans, a través del qual es pot sol·licitar l’ús de crosses i de cadires 

  amfíbies al llarg de tota la temporada (15 de juny – 11 de setembre).   
  Aquest servei permet gaudir de la platja a persones amb mobilitat reduïda.    
 
  Sol·licitud i accès al servei  
 
  Només cal posar-se en contacte amb els socorristes del Servei de salvament i socorrisme de Viladecans a la 
  mateixa platja, o be trucant previament al tel. 637516739    
 
  Nota: durant la temporada es pot consultar l’estat de la platja en "temps real" a la pàgina web municipal:   
                                                         - meterología  
                                                         - estat de la mar  
                                                         - presencia o no de meduses   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 

8.4 Integració en activitats d'estiu per a infants i joves 
Les activitats d'estiu permeten a les persones amb disminució compartir un espai diferent de  
l'habitual i sentir-se més autònoms i independents. És molt important per als usuaris i usuàries 
sentir-se independents i passar uns dies sense els seus progenitors o familiars en un lloc diferent. 
 L'entitat CORDIBAIX ha organitzat fins al 2012 activitats d'estiu destinades a persones amb discapacitat
psíquica de la comarca del Baix Llobregat. Les activitats, específiques per a persones amb disminució, 
es fan tenint clars els objectius generals d'integració. És per aquest motiu que es tenen en compte 
els diferents graus de disminució, i es realitzen activitats potenciant al màxim l'autonomia personal de 
cada persona. 
 
Sol·licitud i informació

                                         CorDibaix 
Pg. Sant Miquel, 5, bxs.  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
Tel.:   93 477 08 25 
Fax:   93 373 63 33   

http://www.ludalia.com/
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8.5 Activitat física adaptada 
Federacions catalanes d’esports adaptats  
Fed. Espanyola d'Esports de Minusvàlids Físics  
A través d'aquesta pàgina es pot accedir als apartats que contenen els contactes tant  nacionals com 
internacionals relacionats amb l'esport de minusvàlids, així com a la informació reglamentària de la 
FEDMF. 
Federació Catalana d'Esports per a Minusvàlids Físics 
Pàgina de la Federació Catalana d'Esports per a Minusvàlids Físics (FCEMF). Aquesta federació 
esportiva agrupa el col·lectiu d’entitats, esportistes i clubs dedicats a l'esport per a minusvàlids. 
Informació de la Federació, dades, esports, clubs … 
ACELL, Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics  www.federacioacell.org/  
Té com a principal objectiu fomentar, organitzar i regular la pràctica de l’esport per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, adaptant-la, sempre que sigui necessari, a les seves capacitats, condicions i 
preferències. 
Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals 
Creada l’any 1990, per un grup de persones implicades en l’esport adaptat a les persones afectades 
de paràlisi cerebral. Federació, agenda, notícies, formació, esports, classificacions medicoesportives , 
programa Fent esport, clubs i enllaços .  
 Federació Esportiva de Sords de Catalunya 
Federació, agenda, notícies, formació, esports, classificacions medicoesportives , programa Fent 
esport, clubs i enllaços . La web inclou programes multimèdia adaptats a sords. Seleccions Esportives 
de Catalunya de Sords.  
Federació Catalana de Ball Esportiu (FCBE) – http://fcbe.cat/pagina.asp?id=668&i=ca  
C/Viladomat, 184 - 186, esc. A, 1r. 3a. - 08015 (BCN) - Tel +34 934.538.020 - Fax +34 934.518.060 
Ball en cadira de rodes (Wheelchair) i del ball esportiu adaptat. 

 

8.5.1 Natació (ASDIVI) 
És un programa per a persones amb un determinat grau de discapacitat. Té com a finalitat millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat.  

Horari:  dissabtes d’ 11.30h a 12.20h   
Sol·licitud: ASDIVI (Associació per a la Integració de persones amb Discapacitat de Viladecans) 

C/ Carles Altés, 15, locals 
Tel. 93 6591844   a/e : asdivi15@gmail.com   web: www.asdivi.entitatsviladecans.org 

 
8.5.2 IOGA (ASDIVI) 
És un programa per a persones amb un determinat grau de discapacitat. Té com a finalitat millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat.  

Horari:  dilluns de 19.30h a 20.30h   
divendres de 19.30h a 21.00h 

Quota: 20,00€ mensuals, 1 sessió setmanal 
30,00€ mensuals, 2 sessions setmanals 

Sol·licitud: ASDIVI (Associació per a la Integració de persones amb Discapacitat de Viladecans) 
C/ Carles Altés, 15, locals 
Tel. 93 6591844   a/e : asdivi15@gmail.com   web: www.asdivi.entitatsviladecans.org  

 

8.5.3 Dansa (ASDIVI) 
A l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso, ptge. de Sant Ramon, 2 , 08840 Viladecans. Tel:  93 659 14 56 

Horari:  divendres, de 18.15h a 19.15h 
Sol·licitud: ASDIVI (Associació per a la Integració de persones amb Discapacitat de Viladecans) 
C/ Carles Altés, 15, locals 
Tel. 93 6591844   a/e : asdivi15@gmail.com   web: www.asdivi.entitatsviladecans.org 

http://www.federacioacell.org/
http://fcbe.cat/pagina.asp?id=668&i=ca
mailto:asdivi15@gmail.com
http://www.asdivi.entitatsviladecans.org/
mailto:asdivi15@gmail.com
http://www.asdivi.entitatsviladecans.org/
mailto:asdivi15@gmail.com
http://www.asdivi.entitatsviladecans.org/
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8.6 Vacances específiques per a persones amb discapacitat 
Diverses entitats organitzen cada any vacances i colònies adaptades a les necessitats de les persones 
amb discapacitat, física, psíquica o sensorial.  
L'IMSERSO organitza activitats vacacionals per a persones amb discapacitat, anualment realitza 
ofertes com: "Turisme i termalisme per a persones amb discapacitat". 
Requisits  

Persones amb discapacitat.  
Sol·licitud  

Cal dirigir-se a l’entitat organitzadora en el termini que es marqui en cada cas i amb la 
documentació pertinent. 
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9. Àmbit jurídic i patrimoni  
9.1 Assistència jurídica gratuïta     
L’assistència jurídica gratuïta és un servei a l'abast dels ciutadans i ciutadanes per facilitar l'accés a la 
justícia i eliminar possibles obstacles econòmics que dificulten l'ús dels recursos jurídics.  
L’assistència jurídica gratuïta inclou l'assessorament i orientació que es necessiti abans d'un procés 
judicial: 

- L’assistència de lletrat/ada al detingut o pres. 
- La defensa i representació per part d'un advocat i procurador en els procediments judicials. 
- L’assistència de pèrits en els processos. 
- L’exempció dels dipòsits obligatoris en la interposició de recursos, obtenció de còpies, 
testimonis. 
- Inserció gratuïta d'anuncis o edictes que siguin obligatoris en un procediment. 
- Una reducció de les despeses en els registres i notaris, que tingui relació directa amb el 
procés en què intervingui una persona amb discapacitat. 

Requisits 
El poden sol·licitar: 

- Tots els ciutadans i ciutadanes que no tinguin recursos econòmics suficients per disputar 
sobre alguna cosa en judici.  

- En el cas de les persones amb discapacitat, poden sol·licitar aquest servei quan els seus 
recursos i ingressos no siguin més grans del que resulta multiplicar el salari mínim 
interprofessional, vigent en el moment, per quatre. 

- Les associacions d'utilitat pública, que tinguin com a finalitat la promoció i defensa dels drets 
de les persones amb discapacitat podran beneficiar-se també de l'assistència jurídica 
gratuïta, per defensar en un judici els interessos de les persones amb discapacitat. 

- Les persones que tinguin al seu càrrec una persona amb discapacitat quan actuïn en un 
procés en el seu nom i interès. 

Sol·licitud i assessorament 
Servei d’Orientació Jurídica (SOJ). És un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada que es presta 
a través dels 14 col·legis d’advocats de Catalunya. Té com a finalitats proporcionar un primer consell 
orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de 
recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. Els ciutadans i ciutadanes seran atesos per 
un advocat adscrit al servei. Per tal d'oferir una millor atenció, les consultes són presencials.  
Es pot obtenir dia i hora de consulta: 

1.Telefònicament: 93 422 15 45, de 9 a 14 hores 
2.Presencialment:  

SOJ Gavà  
Plaça Batista Roca, s/n  
Gavà (Barcelona) 
HORARI: dimarts i dijous, de 10.00 a 14.00 hores 

 
Es pot acudir al Servei d’Orientació Jurídica, sense sol·licitar dia i hora de consulta, si la persona 
interessada  es troba en qualsevol de les situacions següents : 

- Si ha rebut qualsevol citació judicial, notificació administrativa o requeriment. 
- Si es troba en situació de violència de gènere o dins l'àmbit familiar. 
- Si es troba en una situació en  què estigui afectat o en risc un menor d'edat. 
- Si la seva consulta està relacionada amb el dret laboral o de la Seguretat Social i  és 
treballador/a o beneficiari/ària de la Seguretat Social. 
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9.2  Incapacitat i tutela 
La incapacitació és el procés legal, amb sentència judicial, destinat a protegir els drets de les 
persones que, a causa de la malaltia o deficiència, física o psíquica, de caràcter permanent, no tenen 
capacitat jurídica per autogovernar-se totalment o en aspectes concrets. 
La declaració d’incapacitació comporta la pròrroga o rehabilitació de la potestat dels pares o el 
nomenament d’un tutor que pot ser una persona física o una institució tutelar. 
El tutor ha de vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer 
tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva millor reinserció en la 
societat. 
La tutela la pot exercir tant un tutor físic, que sol ser un familiar, com un tutor jurídic (entitat sense 
ànim de lucre i que té per objecte la defensa dels drets de les persones incapacitades).  
Es pot consultar:  

Qüestions bàsiques sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela: Documents de Suport. SERVEIS núm. 5. 
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social  
En castellà, Guía práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas 

discapacitadas  http://www.fundaciontutelardelarioja.org/archivos/guiaincapacidad.pdf 

Requisits 
Persones que a causa d’una malaltia o deficiència psíquica, física o mental no puguin 
governar-se per elles mateixes. Ha de tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat. 
La persona amb discapacitat ha d’haver estat declarada incapacitada per un jutge segons el 
procés d’incapacitació.  

Sol.licitud  
La família ha de presentar la demanda mitjançant un advocat/ada o un fiscal. A partir 
d’aquest moment s’inicia un procés judicial en què el jutge dicta sentència. 
La família pot demanar assessorament, o bé la intervenció d’una fundació tutelar.  

Entitats tutelars 
Les entitats tutelars són persones jurídiques (fundacions, associacions...) sense ànim de lucre que 
tenen com a finalitat la protecció i la cura de les persones legalment incapacitades.  
Les entitats tutelars permeten cobrir el buit en què es trobarien les persones declarades 
incapacitades judicialment en cas que no tinguessin familiars o parents pròxims, o si aquests no 
fossin idonis per a l'exercici d'aquesta funció. 

Tipologia 
Les entitats tutelars, segons el seu àmbit d’especialització, es dediquen a la tutela de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, a la tutela de persones grans, a la tutela de persones amb malaltia 
mental, o a més d’una d'aquestes tipologies. 
 

Entitats tutelars recollides al cercador del registre de serveis i establiments socials del Departament de 
Benestar Social i Família 

Entitat comarca Municipi 

Servei de càrrecs tutelars Fundació Privada Tutelar de l'Anoia ANOIA IGUALADA 

Amb tu, servei tutelar BARCELONÈS L’HOSPITALET LLOBREGAT 

Servei de tuteles Fundació Lluís Artigues BARCELONÈS BARCELONA 

Entitat Tutelar Viaclara BARCELONÈS BARCELONA 

Servei de tutela de la FCPC BARCELONÈS BARCELONA 

Servei de tutela Cottolengo del Pare Alegre BARCELONÈS BARCELONA 

Servei de tutela del Garraf GARRAF SITGES 

Tutela Persones Disminuïdes ACPAM RIPOLLÈS RIPOLL 

Servei de tutela, curatela AREMI SEGRIÀ LLEIDA 

Servei Tutelar de les Comarques de Tarragona TARRAGONÈS TORREDEMBARRA 

Servei de tuteles Vella Terra VALLÈS ORIENTAL GRANOLLERS 

Normativa  
Codi civil. Llei de procediment processal civil.  
Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i les institucions tutelars (DOGC núm. 1543, del 20-1-92). 

http://www.fundaciontutelardelarioja.org/archivos/guiaincapacidad.pdf
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9.3 La curatela 
La sentència d'incapacitació (o la resolució judicial que la modifiqui) és l'encarregada de dir quina 
persona amb discapacitat pot ser sotmesa a curatela.  
 
La curatela és un càrrec d'assistència, complementant la capacitat no plena d'una persona. Per tant, 
el curador no supleix ni representa, ni té cura de la persona amb discapacitat, sinó que només 
complementa la seva capacitat en aquells actes que no pot realitzar per si mateix. 
 
El curador només intervé en aquells actes que especifiqui la sentència o que marqui la llei. Per tant, 
la curatela complementa la capacitat d’autogovern de la persona que ha estat parcialment 
incapacitada. 
 
La persona que ha estat impossibilitada de forma parcial ha de comptar amb el guaridor per 
administrar i disposar dels béns del seu patrimoni. És una simple assistència legal. El curador està 
obligat a donar compte de les seves gestions al jutge almenys una vegada a l'any. 
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9.4 Patrimoni protegit 
La finalitat de la Llei de patrimoni protegit és permetre la designació d'uns béns precisos (diners, 
immobles, drets, títols, etc.) perquè amb ells, i amb els beneficis que es derivin de la seva 
administració, es faci front a les necessitats vitals ordinàries i extraordinàries de la persona amb 
discapacitat. D'aquesta manera, els pares, sense haver de fer una donació (que té un major cost 
fiscal), ni una venda, i sense haver d'esperar a transmetre els béns per disposició hereditària, poden 
vincular determinats béns a la satisfacció de les necessitats vitals de la persona amb discapacitat. 
Aquest patrimoni es forma mitjançant aportacions inicials i posteriors de diners, béns i drets.  Els 
béns i drets que formen aquest patrimoni s'aïllen del patrimoni personal del beneficiari/ària i queden 
sotmesos a un règim d'administració específic. 
Requisits per ser titular d’un patrimoni protegit 

- Persones amb discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%. 
- Persones amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%. 

Quan es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual no es requereix que aquesta discapacitat 
hagi estat reconeguda judicialment. Només cal tenir un certificat acreditatiu d'una discapacitat igual 
o superior al 33% o 65% depenent del tipus de discapacitat, expedit reglamentàriament o per 
resolució judicial ferma. 
Drets reconeguts 
Sempre que la persona amb discapacitat tingui capacitat suficient d'obrar (facultat per saber l'abast i 
significat de les seves actuacions i respondre per les seves conseqüències), tindrà dret a decidir sobre 
tot el que fa referència a la seva persona i al seu patrimoni: 

- Constituir o no el seu patrimoni protegit. 
- Ser l'administrador del patrimoni o designar una altra persona per a l'esmentada funció. 
- Rebre aportacions de tercers o negar-s'hi. 
- Adoptar, en previsió d'una incapacitació judicial en el futur, qualsevol disposició relativa a la 
seva pròpia persona o béns, inclosos la designació de tutor. 
- Sempre que tingui capacitat d'obrar suficient -encara que no sigui plena-, la persona amb 
discapacitat tindrà dret a decidir tot el concernent a la seva persona i al seu patrimoni. 

Pot crear el patrimoni protegit tant la mateixa  persona amb discapacitat, com els seus pares, tutors, 
guaridors o guardadors de fet, i requereix una aportació al principi de béns o drets. 
Un cop creat el patrimoni qualsevol persona hi pot realitzar aportacions, sempre a títol gratuït. 
El patrimoni protegit es crea mitjançant escriptura pública. La persona que constitueix el patrimoni 
protegit ha d’anar al notari que l’ assessorarà de quines són les regles d'administració més 
adequades en funció de les necessitats de la persona amb discapacitat i els béns aportats. 
Aportació de béns 
El patrimoni es forma a través d’aportacions inicials i posteriors de diners, béns i drets. La llei és molt 
àmplia en aquest aspecte, i, per tant, es poden aportar qualsevol tipus de béns que puguin generar 
rendiments econòmics. 
Extinció del patrimoni protegit 
El patrimoni s'extingeix per la mort del beneficiari/ària o perquè aquest deixi de complir la condició 
de persona amb discapacitat. El jutge pot acordar l'extinció del patrimoni protegit quan així convingui 
a l' interès de la persona amb discapacitat. 
La norma preveu la possibilitat que els aportants puguin recuperar els seus béns, o la part 
proporcional d'aquests no disposada, quan es produeixi l'extinció. També els béns poden integrar la 
massa hereditària del beneficiari/ària del patrimoni, quan es produeixi la seva mort. 
Més informació: 
Fullet informatiu i resumit sobre la Protecció patrimonial de les persones amb discapacitat   
“Protección patrimonial de las persones con  discapacidad” (en castellà). Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
Normativa 
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. 

http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/politica-social/discapacidad/2009-folleto-proteccion-patrimonial-1.pdf?documentId=0901e72b8003c940
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10. Directori a Viladecans 
 
ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT DE VILADECANS (ASDIVI) 
Associació Integració Discapacitats Físiques i 
Psíquiques de Viladecans. Esplai. Club de lectura.  
Activitats esportives. Discapacitat general 
Carles Altés, 15, local 
Telèfon: 93.659.18.44 / Fax: 93.659.18.44 
 

CENTRE OCUPACIONAL CAVIGA 
Fundació Privada Caviga 
Teràpia Ocupacional, Servei Ocupacional 
d’Inserció(Discapacitat intel·lectual) 
C/Andorra, 70  08840 Viladecans 
Telèfon: 93.635.74.65 / Fax: 93.637.75.20 
caviga@caviga.net 
 

CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults)  
Serveis de Salut Mental. Sanitari  
Sarrià, 13‐15    08850 GAVÀ 
Telèfon: 93.662.51.52 / Fax: 93.662.55.56 
csmgava@sjd‐ssm.com 
Municipis: Begues, Gavà, Sant Climent de Llobregat 
i Viladecans.   
 

CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)  
Fundació Orienta. Servei Sanitari (infància)  
Sant Lluís, 66     08850 GAVÀ 
Telèfon: 93.638.39.93 / Fax: 93.633.30.66 
Csmij_gava@fundacioorienta.com 
Municipis: Begues, Castelldefels,Gavà, Sant 
Climent de Llobregat i Viladecans. 
 

DELTA CDIAP 1 
Delta Col·lectiu de professionals del 
desenvolupament infantil. Atenció precoç. 
Lluís Moré del Castillo, s/n ( Masia Can Palmer)  
Telèfon: 93.637.33.22 / Fax: 93.658.48.86 
Municipis: Castelldefels, Viladecans, Gavà i Begues.  
 

EAP (Equip d’atenció Psicopedagògica)  
EAP (infància) 
Rambla Pompeu Fabra, s/n (CEIP JOAN SALAMERO)  
Gavà 08850 
Telèfon: 93.638.23.37 / Fax: 93.662.66.33 
Eap‐viladecans@xtec.cat 
Municipis: Viladecans, Gavà, St. Climent Llobregat, 
Begues. 
 
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA EN 
SALUT MENTAL 
Sant Joan de Déu‐ Serveis Salut Mental 
Centre de dia – Salut Mental 
Circumval·lació, 43 08840 Viladecans 
Telèfon: 93.637.18.10 / Fax: 93.637.69.34 
Cdviladecans@sjd‐ssm.com 

 

LLAR AMB SERVEI DE SUPORT – SANT JOAN DE DÉU 

Sant Joan de Déu – Salut Mental 
Llar amb suport‐ Salut Mental  
Doctor Antoni Pujades, 42 (St. Boi) 08840 
Telèfon: 93.640.63.50 / Fax: 93.652.00.51 
 
________Educació (USEE) 
 

CEIP CAN PALMER  
Av. Lluís Moré del Castillo, 22  
Tel: 93.658.19.81     
Ceip_canpalmer@centre.xtec.net 
Titularitat:  pública 
 

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA (USEE) 
C/ de l'Estrella, 1 
Telèfon:  936 580 899 Fax:  936 580 700 
Titularitat:  concertada 
 
ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL (USEE) 
Av. dels Jocs Olímpics, 7 
Telèfon:  93 635 76 60 Fax:  93 637 50 88 
Titularitat:  pública 
 
IES JOSEP MESTRES I BUSQUETS (USEE) 
Educació Especial (infància) 
Ferran i Clua, 19 08840 
Telèfon: 93.658.08.84 / Fax: 93.637.67.06 
A8053364@xtec.cat 
 
__________Associacions  
 
ASTRADE 
Associació de familiars de persones amb trastorns 
de desenvolupament. 
Discapacitat intel·lectual 
Passatge St. Ramon, 2 (Casal Associacions) 08840 
Telèfon: 93.659.14.56 / Fax: 93.659.08.52 
astrade@viladecans.net 

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DEL CENTRE 
OCUPACIONAL CAVIGA 

C/ d'Andorra, 70    08840 Viladecans 
Tel:  936357465   Fax:  936357465 
familiarscaviga@gmail.com 

ASPERGER CATALUNYA DELEGACIÓ BAIX 
LLOBREGAT 

Casal Hispanitat de Viladecans,despatx  2  
Plaça de Luis Burción, 8 
A/e : sac.bllobregat@gmail.com  
Día d’atenció: dilluns i dimarts 
Horari: 17.00 a 20.00 h  

 

 

mailto:csmgava@sjd‐ssm.com
mailto:Csmij_gava@fundacioorienta.com
mailto:familiarscaviga@gmail.com
mailto:sac.bllobregat@gmail.com
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11  ÍNDEX TEMÀTIC PER ORDRE ALFABÈTIC   
 
A 
Accessibilitat           11 
Activitat física adaptada          55 
Activitats quotidianes de temps lliure per a veïns amb discapacitat física, psíquica o intel·lectual   53 
Activitats d'estiu per a infants i joves                         54 
Ajudes per l’adaptació del vehicle per a ser utilitzat per persones amb discapacitat     18 
Ajudes tècniques accessibilitat. Centre d’assessorament i informació SÍRIUS      11 
Ajuts de la Fundació ONCE          50 
Ajuts per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental          49 
Ajuts per a l'adquisició d'un vehicle         18 
Àmbit jurídic i  patrimoni                          57 
Apropa Cultura. Projecte per fer més accessible el teatre i les arts escèniques     51 
Aspectes tributaris           41 
Assessorament i ajudes tècniques (accessibilitat)       11 
Assistència en viatge:  avió, vaixell,  tren         12 
Assistència jurídica gratuïta                          57 
Atenció precoç, servei de prevenció            9 

B 
Beneficis per a les empreses que contracten persones amb discapacitat     28 
Beques i ajuts           47 

C 
Cadires amfíbies. Servei de bany assistit a persones amb mobilitat reduïda a la platja de Viladecans  54 
Carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya       14 
Carnet de transport metropolità - Targeta rosa         13 
Centre d’assessorament i informació sobre ajudes tècniques      11 
Centre d'Autonomia Personal SÍRIUS         11 
Centres CET al Baix Llobregat          23 
Centre Especial de Treball (CET)         22 
Centre Ocupacional (CO)          24 
Certificat de discapacitat            4 
Colònies d'estiu per a joves amb discapacitat psíquica       54 
Compensació per despeses de transport        15 
Complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer    45 
CREDA. Suport logopedes del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius    32 
Curatela                            59 

D 
Declaració de l'IRPF, deduccions i reduccions        41 
Deduccions i reduccions en la declaració de l'IRPF i en l'impost sobre el patrimoni    41 
Dependència. Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència  35 
Directori            61 
Discoteca per a persones amb discapacitat intel·lectual       53 

E 
Ensenyament a domicili          34 
Entitats del Baix Llobregat          73 
Entorn econòmic            41 
Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)       32 
Equip de valoració i orientació laboral (EVO laboral)       21 
Espai Jove (ASDIVI)           53 
Esplai             53 
Esport adaptat           55 
Estades temporals per a gent gran discapacitada        40 
Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica        43 
Exempció de l'impost de matriculació           42 
Exempció de l'impost de circulació          42 

F 
Fases del reconeixement de la situació de dependència       36 
Formació            33 
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G 
Glossari de sigles                           65 
Graus de discapacitat            4 

I 
Incapacitat i tutela                           58 
Incorporació al sistema ordinari de treball i mesures alternatives      27 
IOGA (ASDIVI)           55 
Integració en activitats d'estiu per a infants i joves       54 
IVA reduït en  la compra de vehicles         42 
Invalidesa, pensió  no contributiva         45 

J 
Jubilació            45 

L 
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència   35 
Llei de la dependència: llei de promoció de l'autonomia personal      35 

M 
Mesures alternatives d'incorporació al sistema ordinari de treball      27 
Monitors de suport per a activitats de lleure        56 

N 
Natació (ASDIVI)           55 

O 
Obtenció o reconversió del carnet de conduir        17 
Oci i temps lliure           51 

P 
Parèntesi de joc i lleure (ASDIVI)                            53 
Passi d'acompanyant de persones amb una discapacitat que impliqui la necessitat d'anar acompanyades        13 
Patrimoni                            57 
Patrimoni protegit per a persones amb discapacitat       60 
Pensions no contributives per invalidesa i per jubilació       45 
Pensió d'orfandat. Prestacions contributives de la Seguretat Social      44 
PHC. Pensió per fill/filla a càrrec         48 
Places reservades per a persones amb discapacitat a la universitat      34 
Prestació complementària de la prestació no contributiva                        45 
Prestació econòmica per a la cura de l'entorn familiar i l'ajuda a persones cuidadores no professionals                   39 
Prestació per fill/filla a càrrec (PHC)         48 
Prestacions contributives de la Seguretat Social: pensió d'orfandat      44 
Préstec d’ elements de suport: crosses, cadires de rodes, etc .      11 
Programa d’activitat física per a gent gran        58 
Programa d'ajuts a l'acolliment residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a gent gran                   38 
Programa d'ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependència                     39 
Programa de qualificació professional NEE (PQPI) a Viladecans      25 
Programes d'ajuts de suport a les persones amb dependències i a les persones cuidadores   39 
Programes d'estades temporals per a gent gran discapacitada      40 
Projecte de treball amb suport “SIL & TAS CAVIGA” per a persones amb discapacitat intel·lectual                     26 
Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat de la llar        11 
Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència     37 

Q 
Quadre resum dels recursos bàsics per a discapacitats amb reconeixement       7 

R 
RAI. Renda activa d’inserció          43 
Reduccions i deduccions en la declaració de l'IRPF i en l'impost sobre el patrimoni    41 
Reconversió del carnet de conduir         17   
Recursos bàsics per a discapacitats amb reconeixement (quadre resum)       7 
Recursos de transició al treball per a joves        25 
Renda activa d’inserció (RAI)          43 
Reserva d'aparcament individual                         20 
Reserva de places per a persones amb discapacitat a l'administració pública      30 
Reserva de places per a persones amb discapacitat a la  universitat      34 
RESPIR. Servei residencial per a familiars de persones grans i persones amb discapacitat   37 
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S 
Servei de bany assistit a persones amb mobilitat reduïda a la platja de Viladecans. Cadires amfíbies  54 
Servei de prevenció i atenció precoç           9 
Servei ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat (SOI)      24 
Servei públic de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda severa     16 
Servei RESPIR residencial per a familiars de persones grans i persones amb discapacitat    37 
Serveis a Viladecans          61 
Serveis Baix Llobregat (per municipis)         67 
Serveis de suport a la integració laboral per a persones amb discapacitat (SIL)     22 
Serveis de Suport d’Informació Laboral (SSIL), associacions i entitats àmbit laboral. Viladecans i Baix Llobregat 33 
Sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat          4 
Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (SMDT)     15 
Subvenció a empreses per l'adaptació del lloc de treball       30 
Subvenció per la incorporació de persones amb discapacitat com a socis treballadors/ores en cooperatives i SA  31 
Suport  logopedes del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA)    32 
SMDT, subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport     15 

T 
Targeta acreditativa de la discapacitat           5 
Targeta blanca (servei "Transport adaptat")                      16 
Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda   18 
Targeta daurada de RENFE          14 
Targeta per a  conductors amb discapacitat          18 
Targeta per a acompanyants conductors        18 
Targeta rosa- carnet de transport metropolità         13 
Targeta d’aparcament de transport col·lectiu        18 
Taxi, servei de transport adaptat: “targeta blanca”                        16 
Teatre i arts escèniques: projecte “Apropa Cultura”       51 
Temps lliure            51 
Tràmits i suport bàsics            4 
Transport            12 
Transport adaptat                           16 
Treball            21 

U 
Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE)        33 
Universitat. Places reservades per a persones amb discapacitat      34 
USEE. Unitats de Suport a l’Educació Especial        33 

V 
Vacances específiques per a persones amb discapacitat       56 
Vehicles            17 
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12 Glossari de sigles 
 

ABVD, activitats bàsiques de la vida diària  
ASDIVI, Associació per a la Integració de persones amb Discapacitat de Viladecans 
BOE, Boletin Oficial del Estado 
CAD, Centre d'Atenció a Disminuïts de la Generalitat  
CDIAP, centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 
CET, centre especial de treball  
CO, centre ocupacional  
CRAM, Centre de Reconeixement i Avaluació Mèdica  
CREDA, Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius  
DNI, document nacional d'identitat 
DOGC, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
EAP, equip d'assessorament i orientació psicopedagògica  
EMT, Entitat Metropolitana del Transport 
EVAB, Equip Valoració d’Adults de Barcelona   
EVO laboral, equip de valoració i orientació laboral  
FGC, empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  
ICASS, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 
IEDMT, impost especial sobre determinats mitjans de transport  
IPREM

14
, indicador públic de renda d'efectes múltiples  

IRPF, impost sobre la renda de les persones físiques  
ITV, Inspecció Tècnica de Vehicles 
IVA,  impost sobre el valor afegit 
LISMI, Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (BOE núm. 49, de 27/02/1984)  
NEE, necessitats educatives especials 
NIE

15
, número  d'identitat d'estranger  

OIAC, Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà 
ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España 
OTG, Oficina de Treball de la Generalitat 
PHC, prestació econòmica universal per fill a càrrec  
PQPI, Programa de qualificació professional NEE  
PUA, ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat  
RAI, renta activa d’inserció  
RENFE, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
SIL, serveis de suport a la integració laboral per a persones amb discapacitat  
SMDT, subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport  
SMI, salari mínim interprofessional  
SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya  
SOI,  Servei Ocupacional d’Inserció per a persones amb discapacitat 
SOJ  Servei d’Orientació Jurídica 
SSIL, Serveis de Suport d’Informació Laboral  
TMB, Transports Metropolitans de Barcelona 
USEE, Unitat de Suport a l’Educació Especial  
 
 
 

                                                 
14

 IPREM, indicador públic de renda d'efectes múltiples. Índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d'ajuts, beques, 

subvencions o el subsidi d'atur entre d'altres. Aquest índex va néixer l'any 2004 per substituir el salari mínim interprofessional com a 
referència per a ajuts socials. 
 L'IPREM, que ha anat creixent a un ritme menor que l'SMI, es publica anualment a través de la Llei de Pressupostos, de manera que 
haurem de fer servir com a referència l'últim valor publicat de forma oficial per determinar si els nostres ingressos superen un determinat 
nombre de vegades l'IPREM actual.  L'any 2012 s'ha prorrogat l'IPREM de l'any 2011: 

IPREM mensual     532,51 €    
IPREM anual (12 pagues)  6.390,13 €    
IPREM anual (14 pagues)  7.455,14 € 

 
15

 Número  d'identitat d'estranger (NIE) és, a Espanya, un codi que serveix per a la identificació dels ciutadans residents sense nacionalitat 

espanyola 
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