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1.1. RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT

Descripció

És un document acreditatiu de la condició legal de persona amb discapacitat.
L’expedeix l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció de Discapacitats (CAD) de la Generalitat. Indica el diagnòstic i el grau de discapacitat (%).
El certificat és un document legalment vàlid per accedir a la majoria de drets,
serveis, programes i prestacions que hi ha per a les persones amb discapacitat.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat.

Informació
i tramitació

Oficina d’Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93
Centre d’Atenció al Disminuït CAD Badal
Rambla Badal 102 (entrada pel carrer Buenaventura Pollés) - 08014 Barcelona
Tel.: 93 331 21 62 - 93 331 21 61
Serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD Infantil
Barcelona)
Avinguda del Paral·lel, 145, 2ona planta - 08004 Barcelona
Tel.: 93 458 99 08 / Fax: 93 458 99 07
A/e: cadinfantil.tsf@gencat.cat

Més informació

En termes generals, es considera que el certificat té una validesa indefinida.
Malgrat això, pot haver-hi una nova valoració si la situació individual de la persona usuària ha canviat, és a dir, si ha millorat o per contra ha empitjorat. En alguns
casos la validesa serà temporal si així ho considera l’equip de valoració del CAD.
Generalitat de Catalunya. Reconeixement del grau de discapacitat

		

1.2. TARGETA DE DISCAPACITAT

Descripció

La targeta acreditativa de la discapacitat permet a les persones amb discapacitat acreditar-ne el grau de manera àgil i pràctica. També facilita l'accés a determinats avantatges i beneficis que podran millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat. S’expedirà 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.

Persones
destinatàries

Totes les persones residents a Catalunya que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93
Centre d'Atenció al Disminuït (CAD Badal)
Rambla Badal, 102 (entrada pel carrer Buenaventura Pollés) - 08014 Barcelona
Tel.: 93 331 21 62
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Serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD Infantil
Barcelona)
Avinguda del Paral·lel, 145 2ona planta - 08004 Barcelona
Tel.: 93 458 99 08 / Fax: 93 458 99 07
A/e: cadinfantil.tsf@gencat.cat
Més informació

		
Descripció

Generalitat de Catalunya - Targeta de discapacitat

1.3. VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA
L'objectiu és promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a les
persones en situació de dependència. La valoració de dependència és un requisit bàsic per accedir als serveis i prestacions econòmiques reconegudes per la
Llei 39/2006 de Promoció de l' Autonomia Personal i Atenció a les Persones en
Situació de Dependència (LAPAD). En aquesta llei estan previstos tres tipus de
prestacions econòmiques:
○
○
○

Persones
destinatàries

Persones dependents que per raons d'edat, malaltia o discapacitat, lligades
a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten
de manera permanent l'atenció d'altres persones per realitzar les activitats
bàsiques de la vida diària o altres ajudes afavorir-ne l’autonomia.
Aquesta llei actualment preveu els tres graus de dependència següents:
○
○
○

Informació
i tramitació

Prestació econòmica vinculada al servei.
Prestació econòmica per a la cura en l'entorn familiar i suport a persones
cuidadores no professionals.
Prestació econòmica d'assistència personal.

Grau I (dependència moderada)
Grau II (dependència severa)
Grau III (gran dependència)

Servei de Primera Acollida
Cal Ninyo
Carrer Major, 43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 20
Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

Generalitat de Catalunya. Valoració de la dependència

②
Ajuts i prestacions
econòmiques
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2.B. ALTRES RECURSOS
2.B.1. PRESTACIONS PER FILL O FILLA A CÀRREC

Descripció

Assignació econòmica per cada fill o filla a càrrec de la persona beneficiària menor de 18 anys (amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%); per major
afectat d’una discapacitat en grau igual o superior al 65%, així com pels menors
acollits en acolliment familiar, permanent o preadoptiu. No s’exigeix límit d’ingressos si el fill/a o menor té reconeguda una discapacitat.

Persones
destinatàries

Persones progenitores, adoptants o acollidores.

Informació
i tramitació

Oficina provincial de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Carrer Eusebi Güell, 41-43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 07 87 - 93 640 67 65 / Fax: 93 652 21 72

Més informació

Informació a la web de la Seguretat Social

2.B.2. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES PER INVALIDESA
Descripció

La pensió per invalidesa, en la modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a persones d’entre
18 i 65 anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%
(de caràcter físic, intel·lectual o sensorial), sense recursos econòmics suficients
i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions. A més, el reconeixement del dret d'accés a una pensió no contributiva comporta l'accés a l'assistència mèdica i farmacèutica de la Seguretat Social.

Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82

Més informació

Com tramitar la pensió no contributiva per invalidesa

		

Persones de nacionalitat espanyola o equiparants residents del territori
espanyol.
○ Ser major de 18 anys i menor de 65.
○ Tenir una discapacitat o una malaltia crònica legalment reconeguda en un
percentatge igual o superior al 65%.
○ No tenir rendes o ingressos superiors a l’import mensual establert.

2.B.3. PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A PENSIONISTES DE LA MODALITAT NO CONTRIBUTIVA PER INVALIDESA
És una prestació econòmica destinada a complementar la pensió de la modalitat
no contributiva per a aquelles persones que no es poden incorporar al mercat
laboral.

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat

Persones
destinatàries

○
○
○
○
○

○
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S’han de complir els requisits següents:
Ser beneficiari/ària de pensió no contributiva.
Residir legalment a Catalunya.
No realitzar activitat laboral.
No ser una persona usuària d’una prestació de serveis d’acolliment
residencial, sanitari o de naturalesa anàloga i que no estiguin ingressades
en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.
Acreditar situació de necessitat; haver tingut l’any anterior uns ingressos
econòmics o rendes, exclosa la PNC i la RMI, iguals o inferiors a l’import
del percentatge legalment establert, en còmput anual, de la pensió no
contributiva.

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

Com tramitar la prestació complementària

2.B.4. PRESTACIÓ D’INCAPACITAT LABORAL TEMPORAL (IT)
Descripció

Subsidi que cobreix la pèrdua de rendes mentre la persona treballadora està
impossibilitada temporalment per treballar i necessita assistència sanitària. Les
situacions determinants d’incapacitat temporals són:
○ Les produïdes per malaltia comuna o professional i per accident, sigui o no
laboral. Durada màxima de 12 mesos, prorrogables per sis mesos més.
○ Els períodes d’observació per malaltia professional, amb una durada
màxima de 6 mesos, prorrogables per 6 mesos més.

Persones
destinatàries

Qualsevol persona treballadora en determinades circumstàncies per accident,
lesió o malaltia.

Informació
i tramitació

Oficina provincial de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Carrer Eusebi Güell, 41-43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 07 87 - 93 640 67 65 / Fax: 93 652 21 72

Més informació

Prestació per incapacitat laboral temporal

2.B.5. PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA: INCAPACITAT LABORAL PERMANENT (IP)
Descripció

La pensió per incapacitat permanent és una prestació de la Seguretat Social
de la qual es beneficia la persona treballadora quan, tot i haver seguit un tractament prescrit i haver rebut l’alta mèdica, presenta reduccions anatòmiques o
funcionals greus, previsiblement definitives, que en disminueixen o anul·len la
capacitat laboral. L’objectiu és cobrir, la pèrdua d’ingressos de la persona treballadora quan, per malaltia o accident veu reduïda o anul·lada la seva capacitat
laboral. La quantia de les prestacions depèn del grau d’incapacitat permanent
reconegut.
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Es classifiquen en:
○ Incapacitat permanent parcial i qualificada.
○ Incapacitat permanent total.
○ Incapacitat permanent absoluta.
○ Gran invalidesa.
Persones
destinatàries

Les persones incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social que compleixin
els requisits exigits per a cada grau d’incapacitat. Si la incapacitat deriva d’accident, ja sigui laboral o no, o de malaltia professional, no s’exigeixen cotitzacions
prèvies. La quantia de la prestació depèn del grau d’incapacitat: incapacitat permanent parcial, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i
gran invalidesa.

Informació i
tramitació

Oficina provincial de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Carrer Eusebi Güell, 41-43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 07 87 - 93 640 67 65 / Fax: 93 652 21 72

Més informació

Prestació per incapacitat laboral temporal

2.B.6. PRESTACIONS CONTRIBUTIVES. PENSIÓ D’ORFANDAT
Descripció

Aquesta prestació econòmica consisteix en una pensió que es concedeix als fills
i/o filles de la persona difunta, i als aportats pel seu cònjuge, en determinades
circumstàncies.

Persones
destinatàries

Els fills i/o filles de la persona difunta i, en determinades circumstàncies, els fills
i/o filles aportats pel cònjuge supervivent:
○ Menors de 21 anys o més grans amb un grau d'incapacitat permanent
absoluta o gran invalidesa.
○ Menors de 25 anys (si no sobreviu ni el pare ni la mare o si l'orfe/òrfena
té una discapacitat del 33%), quan no facin feines pel seu compte o per
compte d'altri o, quan en facin, quan els ingressos obtinguts siguin inferiors
al 100% del salari mínim interprofessional.

Informació
i tramitació

Oficina provincial de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Carrer Eusebi Güell, 41-43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 07 87 - 93 640 67 65 / Fax: 93 652 21 72

Més informació

Pensió d’orfanesa

2.B.7. PENSIÓ A FAVOR DE FAMILIARS DE LA SEGURETAT SOCIAL
Descripció

Prestació econòmica que consisteix en una pensió que es concedeix als familiars que van conviure i que van dependre econòmicament de la persona difunta.
L’objectiu és protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la defunció de la persona que origina la prestació.

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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Persones
destinatàries

Els familiars que han conviscut i depenen econòmicament del causant des de
com a mínim dos anys abans de la defunció i no tenen dret a una altra pensió
pública i no compten amb els mitjans de subsistència necessaris:
○ Néts i nétes, germans i germanes
○ Mare i àvies, pare i avis
○ Fills i filles, germans i germanes de pensionistes de jubilació o incapacitat.

Informació
i tramitació

Oficina provincial de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Carrer Eusebi Güell, 41-43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 07 87 - 93 640 67 65 / Fax: 93 652 21 72

Més informació

Prestacions per mort o supervivència

2.B.8. ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE VELLESA I INVALIDESA (SOVI)
Descripció

Assegurança que reconeix pensions de vellesa, invalidesa i viduïtat de caràcter
imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa per a les persones que compleixen els
requisits exigits i que no tinguin dret a pensió de l’actual sistema de la Seguretat
Social, amb excepció de les pensions de viduïtat de les quals puguin ser beneficiàries.

Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

SOVI

Descripció

Vellesa: haver fet 65 anys o 60, si és vellesa per incapacitat, i acreditar
2.800 dies de cotització abans de l'1 de gener de 1967 o haver estat afiliat al
Retir Obrer.
○ Invalidesa: 2.800 dies cotitzats al SOVI, haver complert 50 anys i estar
incapacitat/ da per treballar. No tenir dret a cap altra pensió, llevat de les
de viduïtat.
○ Viduïtat: depenent de la data de defunció de la persona causant i si era
pensionista.

2.B.9. PRESTACIONS DERIVADES DE LA LLEI D’INTEGRACIÓ SOCIAL DEL MINUSVÀLID (LISMI). SUBSIDI DE MOBILITAT I COMPENSACIÓ PER DESPESES
DE TRANSPORT
És a extingir, excepte pel que fa a la mobilitat i la compensació per despeses de
transport, i s'adreça a atendre les despeses originades per desplaçaments fora
del domicili habitual de les persones amb discapacitat que tenen greus dificultats per utilitzar els transports col·lectius.
També el poden percebre les persones amb discapacitat ateses en centres en
règim de mitja pensió i en règim d'internat quan es desplacin fora del centre, deu
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o més caps de setmana l'any.
Persones
destinatàries

○
○
○
○
○
○

○

○
○

Informació i
tramitació

S’han de complir els següents requisits:
Ser major de 3 anys.
Tenir la nacionalitat espanyola i ser resident a l'Estat espanyol o ser una
persona estrangera amb residència legal en territori espanyol.
Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33% i
superar el barem de mobilitat.
No trobar-se impossibilitat per efectuar desplaçaments fora del domicili
habitual, per raó de l'estat de salut o altres causes.
No tenir uns ingressos superiors al 70% segons el còmput anual de
l’indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM). Si la persona
sol·licitant té persones al seu càrrec el límit del 70% de l’IPREM
s’incrementa amb un 10% per cadascuna d’elles, sense que en cap cas es
pugui superar l’IPREM.
Quan la persona sol·licitant depengui de la seva família, el límit de recursos
s’incrementa en un 10% de l’IPREM per cada membre de la família, a
excepció de la persona beneficiària. En cap cas, aquesta unitat familiar pot
superar l’IPREM.
No tenir dret a beneficiar-se d'altres ajudes anàlogues d'igual o superior
quantia.
No ésser titular de la Seguretat Social, en situació d’alta.

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82

2.B.10. PENSIONS D’ASSISTÈNCIA SOCIAL (FAS)

Descripció

Són prestacions econòmiques per a persones amb uns ingressos propis o familiars insuficients per cobrir les necessitats bàsiques.
Les persones que en tenien reconegut el dret, poden continuar percebent-les.
Ara bé, en l'actualitat no hi poden accedir noves persones beneficiàries.

Persones
destinatàries

Actualment no hi poden accedir noves persones beneficiàries.

Informació i
tramitació

Oficina provincial de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Carrer Eusebi Güell, 41-43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 07 87 - 93 640 67 65 / Fax: 93 652 21 72

Més informació

Pensions del Fons d'assistència social (FAS)

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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2.B.11. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A CURES EN L’ENTORN FAMILIAR I SUPORT A LES PERSONES CUIDADORES NO PROFESSIONALS PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

Descripció

És una prestació econòmica adreçada a l'atenció de la persona beneficiària
quan aquesta és atesa pel seu entorn familiar.
Rendiments exempts de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
Cal acreditar:
○ Situació de dependència.
○ La residència en un municipi de Catalunya.
Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent
d'estrangeria, i d'acollida i integració de les persones immigrades.

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència

2.B.12. PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI PER A PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Descripció

És una prestació econòmica vinculada a l'adquisició d’un servei del qual s’ha
reconegut el dret. És per donar suport a la despesa derivada de l'ús d'un servei
de centre de dia, servei d'ajuda a domicili o centre residencial en aquelles situacions en les quals no hi hagi disponibilitat del mateix servei a la xarxa pública
de serveis socials; també està destinada a persones en situació de dependència.
En el cas de prestació econòmica vinculada a un servei residencial, només està
contemplada per a persones valorades amb grau II i III segons la Llei de dependència.
Rendiments exempts de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Persones
destinatàries

S’han de complir els requisits següents:
○ Acreditació de la situació de dependència.
○ Residència en un municipi de Catalunya.
○ Les persones estrangeres, han de complir els requisits establerts en la
normativa vigent d'estrangeria, i d'acollida i integració de les persones
immigrades.

Informació i
tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència
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2.B.13. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A CURES EN L’ENTORN FAMILIAR I SUPORT A LES PERSONES CUIDADORES NO PROFESSIONALS PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

Descripció

És una prestació econòmica adreçada a l'atenció de la persona beneficiària
quan aquesta és atesa pel seu entorn familiar.
Rendiments exempts de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Persones
destinatàries

Cal acreditar:
○ La informació i tramitació de la situació de dependència. Situació de
Dependència.
○ Residència en un municipi de Catalunya.
○ Les persones estrangeres han d’acreditar els requisits establerts en la
normativa vigent d'estrangeria, i d'acollida i integració de les persones
immigrades.

Informació i
tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència

2.B.14. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER CURA DE MENORS AFECTATS DE CÀNCER O UNA MALALTIA GREU

Descripció

És una prestació econòmica destinada a les persones progenitores, adoptants o
acollidores, per a la cura de menor/s de 18 anys que estiguin al seu càrrec i que
pateixin càncer o qualsevol altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada. La prestació s’atorga durant el temps d’hospitalització i de
tractament continuat de la malaltia, sempre que es pugui acreditar per l’informe
del Servei Públic de Salut o per un òrgan administratiu sanitari de la comunitat
autònoma corresponent.
És una prestació per compensar la pèrdua d’ingressos de la persona que redueix
la seva jornada laboral, per tenir cura del seu fill o filla.

Persones
destinatàries

Per accedir a aquesta prestació cal complir els requisits següents:
○ Ser persona progenitora, adoptant o acollidora de caràcter preadoptiu
o permanent d’un o una menor afectat o afectada de càncer, tumors
malignes, melanomes, carcinomes o altres malalties greus que requereixin
hospitalització i tractament continuat que necessiti cura directa.
○ Tots dos progenitors, adoptants o acollidors han de treballar, ja sigui per
compte d’altri o per compte propi.
○ Només un d’ells pot ser beneficiari de la prestació.
○ La persona beneficiaria ha de reduir la jornada de treball, almenys en un
50% de la seva durada.

Informació
i tramitació

La gestió i el pagament de la prestació econòmica corresponen a la Mútua Col·
laboradora amb la Seguretat Social o, si escau, a l’entitat gestora amb la qual
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l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals.

2.B.15. RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Descripció

Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica
que s’implementarà gradualment fins a l’abril del 2020.
És una nova prestació, no específica per a persones amb discapacitat, però que
també podran sol·licitar, ja sigui completa o un complement.
És un dret subjectiu.
La RGC consta de dues prestacions econòmiques:
○ Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que
estableix la llei.
○ Una prestació complementària d'activació i d'inserció, condicionada al
compromís de seguir un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, que té la
finalitat de superar les condicions per les quals ha sol·licitat la prestació.

Persones
destinatàries

Poden rebre la renda garantida de ciutadania (RGC) aquelles persones que no
disposen de recursos o que els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes,
persones perceptores de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals,
etc.

Informació i
tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82

Més informació

Renda Garantida

2.B.16. ACCÉS AL SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

Descripció

L'objectiu és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en
les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, i possibilitar-ne l'autonomia.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb discapacitat física, persones sordcegues i/o persones amb discapacitat derivada de problemes de salut
mental que vulguin viure soles o amb altres persones, sempre que compleixin els
criteris de convivència.

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

Accés al servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar
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2.B.17. INGRÉS MÍNIM VITAL

Descripció

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i
exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat
de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de
l'acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als
que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Persegueix garantir una
millora real d'oportunitats d'inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Persones
destinatàries

Persones beneficiàries individuals:
○ Persones d'entre 23 i 65 anys, o majors d'aquesta edat que no siguin
beneficiàries de pensió de jubilació, que visquin soles o que, encara que
comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s'integrin en ella,
sempre que:
○ No estiguin casades, llevat que hagin iniciat els tràmits de separació o
divorci.
○ No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
○ No formin part d'una altra unitat de convivència.
○ Dones majors d'edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic
d'éssers humans i explotació sexual.
○ No tenen dret a la prestació les persones usuàries d'una prestació de
servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter
permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones
víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i
explotació sexual.
Titulars de la unitat de convivència
Unitat de convivència

Informació
i tramitació

Oficina provincial de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Carrer Eusebi Güell, 41-43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 07 87 - 93 640 67 65 / Fax: 93 652 21 72

Més informació

Ingrés mínim vital - Seguretat Social

2.B.18. PROGRAMA D’AJUDES D’ATENCIÓ SOCIAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT (PUA)

Descripció

Aquest programa té per objectiu facilitar els ajuts econòmics necessaris per al
desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar-ne la
seva qualitat de vida per fomentar-ne la integració social.
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Tipologia d’ajuts
○ Ajuts per a mobilitat i transport:
○ Mobilitat per l’obtenció o reconversió del permís de conduir o
adaptació de vehicle.
○ Transport per assistir a determinats serveis:
○ Atenció precoç.
○ Ensenyament reglat post-obligatori i formació ocupacional en
centres autoritzats per a l’alumnat més gran de 16 anys.
○ Productes de suport per a l'autonomia personal i la comunicació

Persones
destinatàries

Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%
i que reuneixin les condicions i els requisits establerts.

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93
Oficina d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Passeig del Taulat, 266-270 - 08019 Barcelona
Tel.: 93 483 10 00 / Fax: 93 483 12 77

Més informació

Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat

2.B.19. DEDUCCIONS I REDUCCIONS EN LA DECLARACIÓ DE L’IRPF

Descripció

Les persones amb discapacitat que hagin de fer la declaració de renda o els
pares que tinguin un fill o filla amb discapacitat que depenguin d'ells, poden
beneficiar-se de diverses deduccions.

Persones
destinatàries

Persones que disposin del certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Informació
i tramitació

Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
Oficina Tributària de Cornellà
Carrer Vicens Livina, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 377 71 51

Més informació

AEAT Cornellà

2.B.20. PRESTACIONS DE LA FUNDACIÓ ONCE

Descripció

La Fundació ONCE treballa per millorar la cooperació i la inclusió social de les
persones amb discapacitat, especialment des del punt de vista de l'ocupació i
l'accessibilitat. Dins d'aquesta filosofia destina anualment ajudes econòmiques
mitjançant programes destinats a les persones i entitats socials.
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Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat i entitats socials sense ànim de lucre de l'àmbit de
les persones amb discapacitat.

Informació
i tramitació

Fundación ONCE
Departament de Projectes de la Fundació ONCE
Carrer Sebastián Herrera, 15 - 28012 Madrid
Tel.: 91 506 89 18 - 91 506 89 19
A/e: dae@fundaciononce.es

③
Serveis d’atenció 				
social
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3.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
3.A.1. SERVEIS SOCIALS

Descripció

“Els serveis socials bàsics tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant, la cobertura
de les necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials...", aquesta és
la definició genèrica de la finalitat dels serveis socials de la Llei 12/2007.
Objectius dels serveis socials bàsics:
○ Assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes
de la vida.
○ Cobrir les necessitats personals bàsiques i socials.
○ Promoure l’autonomia personal.
○ Prevenir les situacions de risc.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Informació
i tramitació

Servei de Primera Acollida
Cal Ninyo
Te.: 93 635 12 20 - 93 635 12 00
Serveis Socials Bàsics
L’Olivera
Marianao
Plaça Montserrat Roig, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.:93 652 98 40
Can Massallera
Centre - Vinyets
Carrer Mallorca, 30 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 89 50
La Gralla
Camps Blancs - Casablanca
Plaça dels Gegants, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 03 34
Cooperativa - Molí Nou
Carrer Pau Casals, 7 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 21 08 - 93 635 12 14
Els horaris dels són de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Atenció telefònica i atenció presencial amb cita prèvia als telèfons
corresponents.

Més informació

Serveis socials municipals

④
Serveis d’atenció 				
sanitària
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4.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
4.A.1. CENTRES DE TRACTAMENT ESPECIALITZATS EN SALUT MENTAL

Descripció

Són serveis especialitzats de tractament psicològic i terapèutic. Actualment hi
ha una xarxa de serveis de salut mental segons la necessitat de cada persona:
hospital de dia, centre de dia, hospitalització d’aguts, hospitalització de mitjana
i llarga estada, unitats de referència en psiquiatria infantil i juvenil (URPI).

Persones
destinatàries

Persones amb greus trastorns psicològics o psiquiàtrics que necessitin tractament terapèutic i mesures de suport psicològic i sanitari.

Informació
i tramitació

Centre de salut mental d’adults (CSMA) Benito Menni, Complex Assistencial
de Salut Mental
Carrer Dr. Antoni Pujadas, 36 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 58 00 Fax: 93 640 02 68
A/e: csmasboi@hsc-bmennibcn.org
Fundació Orienta. centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
Carrer Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 661 47 33 Fax: 93 630 34 57
A/e: csmij_santboi@fundacioorienta.com
Centre assistencial de salut mental Benito Menni
Carrer Dr. Antoni Pujadas, 38 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.:93 640 02 68/Fax:93 640 02 68

Més informació

Àmbits territorials: Parc Sanitari Sant Joan de Déu: subsector Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Just, Sant Joan Despí.
Benito Menni, Complex assistencial en Salut Mental: subsector de Sant Boi de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, l'Hospitalet de Llobregat, Vallès Oriental, Sabadell i els districtes de Nou
Barris i Sant Andreu.

		
4.A.2. CENTRES DE SALUT MENTAL (CSMA-CSMIJ)
Descripció

Hi ha dos tipus de centres de salut en funció de l’edat de les persones pacients.
Els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) s’ocupen de pacients fins als
18 anys, i els centres de salut mental d’adults (CSMA) donen serveis d’atenció
especialitzada i de suport a l’atenció primària als i les pacients majors de 18
anys. Ambdós recursos, CSMA i CSMIJ, poden ser en un mateix centre o bé en
centres diferents, però els equips assistencials que els componen han de ser
totalment diferenciats.

Persones
destinatàries

Les persones que requereixen atenció psiquiàtrica.

Informació
i tramitació

Centre de salut mental adults (CSMA)
Centre assistencial de salut mental Benito Menni
Carrer Dr. Antoni Pujadas, 38 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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Tel.:93 640 02 68 / Fax: 93 640 02 68
Fundació Orienta. CSMIJ Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
Carrer Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 661 47 33 /Fax: 93 630 34 57
A/e: csmij_santboi@fundacioorienta.com
Més informació

Centres de salut mental web (Generalitat de Catalunya)

4.A.3. TAULA DE SALUT MENTAL
Descripció

Les taules de salut mental es defineixen com un espai de trobada per a la reflexió, l’intercanvi de recursos i el treball col·laboratiu per promocionar l’atenció
integral de la salut mental al territori.
Cerquen la implicació de tots els agents relacionats amb l’atenció a la salut mental en el territori:
○ Les entitats del tercer sector (associacions i/o federacions d’usuaris i
famílies i/o entitats proveïdores de serveis de salut mental).
○ L’administració pública local (regidories, serveis i recursos).
○ L’administració comarcal i la Diputació.
○ La representació territorial de conselleries o organismes de la Generalitat
de Catalunya.

Més informació

Departament de Salut Comunitària
24 entitats i institucions constitueixen la Taula de salut mental de Sant Boi de
Llobregat

4.A.4. CLÚSTER SALUT MENTAL SANT BOI DE LLOBREGAT
Descripció

El Clúster de Salut Mental és una organització sense ànim de lucre que treballa
per generar un ecosistema que promogui la salut mental de les persones.
Impulsem la millora de la competitivitat de les empreses, així com dels seus i les
seves professionals. I ho aconseguim mitjançant la innovació, la col·laboració
interdisciplinària i la internacionalització.

Persones
destinatàries

Com a espai de coneixement i confluència, al Clúster hi participen agents de
diferents àmbits (sanitari, empresarial, científic, social, tecnològic o docent).
Clúster salut mental Sant Boi de Llobregat
Programa Catalunya Clústers

Descripció

4.A.5. ESPAI SITUAT
L’Espai Situa’t ofereix informació, orientació i acompanyament sobre qualsevol
aspecte relacionat amb la salut mental tant per a la població en general, com per
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a persones amb un diagnòstic i/o els seus familiars.
L’Espai Situa’t actua com a referent de tot el procés; està vinculat al moviment
associatiu del territori i directament en contacte amb els i les professionals de la
xarxa sanitària i els i les professionals de la Federació Salut Mental Catalunya.
És un referent d’informació per a les persones amb un diagnòstic i/o la seva família (serveis, informació jurídica, tràmits, escolta, etc).
Persones
destinatàries

Persones amb un diagnòstic i/o la seva família (serveis, informació jurídica, tràmits, escolta, etc).

Informació
i tramitació

Baix Llobregat
Tel.: 605 633 497 - Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat
A/e:santboi@activatperlasalutmental.org

4.B. ALTRES RECURSOS
4.B.1. EXEMPCIÓ I REDUCCIÓ DEL COPAGAMENT FARMACÈUTIC
Descripció

En funció de la seva condició econòmica i grau de discapacitat, les persones
amb discapacitat poden acollir-se a l'exempció d'aquest copagament o, amb caràcter excepcional i temporalment, a una reducció del 10 % del preu de venda de
l'article, amb un límit màxim d’aportació mensual per persona usuària, sempre
que s'acompleixin els requisits establerts.

Informació
i tramitació

Oficina Provincial de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Carrer Eusebi Güell, 41-43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 07 87 - 93 640 67 65 / Fax: 93 652 21 72
Tramitació a l’ambulatori més pròxim.

Més informació

Informació a la web Generalitat de Catalunya

4.B.2. HOSPITAL DE DIA
Descripció

És un servei d’assistència interdisciplinària, principalment sanitari, on el/la pacient amb malalties i/o amb discapacitats físiques o psíquiques hi va només al
matí per rebre tractament i retorna després al seu domicili.

Persones
destinatàries

Servei destinat a persones grans o persones amb discapacitat que requereixen
seguiment especialitzat, rehabilitació, tractament o suport en règim diürn i intensiu.

Informació
i tramitació

Centres d'atenció primària de salut, hospitals de referència, Programa d'atenció
domiciliària dels equips de suport (PADES) i als centres sociosanitaris.

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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Cercador d'equipaments Generalitat de Catalunya

4.B.3. ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA I/O PSIQUIÀTRICA A PERSONES AFECTADES DE SORDESA
Descripció

Aquest servei forma part de l’assistència pública concertada per l’Institut Català
de la Salut (ICS) de la Generalitat de Catalunya, i la Fundació Vidal i Barraquer.
Ofereix orientació i assistència psicològica i/o psiquiàtrica a totes les persones
amb dificultats psicopatològiques afectades de sordesa, des de la infantesa fins
a la vellesa. Aquest servei compta amb persones professionals coneixedores del
llenguatge de signes.

Persones
destinatàries

Persones amb el certificat de reconeixement del grau de discapacitat o targeta
acreditativa de la discapacitat i afectades de sordesa que necessitin assistència
psicològica i/o psiquiàtrica.

Informació
i tramitació

Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)
Hotel d'Entitats La Pau
Carrer Pere Vergés 1, 7a planta - 08020 Barcelona
Tel.: 93 278 18 42 / Fax: 93 305 51 04
Fundació Vidal i Barraquer
Carrer Sant Gervasi de Cassoles, 88-90 - 08022 Barcelona
Tel.: 93 418 99 88

4.B.4. PRÒTESIS I ORTESIS
Descripció

Hi ha persones que, a causa de la discapacitat que pateixen, poden necessitar
l’ús d’ajuts tècnics com pròtesis o ortesis.

Persones
destinatàries

Persones que necessiten l’aparell en qüestió i que disposin de la valoració del
metge o metgessa especialista.

Informació
i tramitació

Adreçar-se al/a la metge/essa de família, que enviarà la persona beneficiària a
l’especialista. El metge o la metgessa especialista omplirà un imprès especial
per sol·licitar la pròtesi o l’ortesi.

Més informació

Informació al web de la Generalitat de Catalunya

4.B.5. TSI CUIDA’M
Descripció

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.
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Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb
la TSI Cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves
necessitats.
Persones
destinatàries

Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:
○ Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4)
○ Dany cerebral amb trastorn de la conducta.
○ Discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda.
○ Discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorn de
conducta.
○ Trastorns de l’espectre autista (autisme)
○ Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l’edat
pediàtrica amb trastorn de conducta.

Informació
i tramitació

TSI Cuida’m Catsalut
La sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan determinats professionals de la salut.
La sol·licitud s'ha de trametre a la regió sanitària de la persona destinatària, on
es farà el registre. En el termini màxim d'1 mes del registre, el destinatari rep la
TSI Cuida'm al domicili d'enviament del Registre central d'assegurats.

Més informació

Díptic informatiu

⑤
Recursos
educatius
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5.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
5.A.1. CAMPUS 365 - REDUCCIÓ PREU DE LA MATRÍCULA

Descripció

El Campus 365 és un concepte innovador de campus universitari urbà. És una
oferta d’activitat formativa presencial i virtual universitària en l’àmbit de la formació continuada. L’aula UNED té els elements tecnològics i formatius necessaris (sales per a tutories, biblioteca, sala de lectura, sala d’ordinadors destinats a
l’autoaprenentatge), connectats en xarxa i amb accés a Internet.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania. Els descomptes a la matrícula van destinats a les persones
amb discapacitat que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior
al 33%.

Informació
i tramitació

UNED - Delegació a Sant Boi de Llobregat
Edifici L'Olivera Plaça Montserrat Roig, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 53 33 / 93 652 98 40
A/e: campus365@santboi.org / www.uned-terrassa.es

Més informació

La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) eximeix del pagament de
la primera matrícula i del 50% de la segona matrícula de l’ensenyament reglat,
inclòs el doctorat, i en del curs d’accés directe per a majors de 25 anys, a les
persones amb discapacitat.

5.A.2. CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL BALMES
Descripció

El Centre d'Educació Especial Balmes té com a objectiu oferir serveis educatius
i assistència sanitària i en salut mental a la població infantil i juvenil amb necessitats educatives especials, preferentment a la comarca del Baix Llobregat.

Persones
destinatàries

Alumnes de 3 a 21 anys amb necessitats educatives especials.

Informació
i tramitació

Balmes I
Avinguda General Prim 126 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 695 17 51 80
Balmes II
carrer Eucaliptus, 33 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel: 93 640 04 20 - 695 17 51 81

Més informació

Institució Balmes

5.A.3. OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)
Descripció

Oficina de gestió municipal del procés d’escolarització de l’alumnat als centres
públics d’educació infantil, primària i secundària del municipi conjuntament amb
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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Persones
destinatàries

Totes les persones que estiguin tramitant preinscripcions a les escoles públiques per als seus fills i filles o que tinguin consultes o reclamacions en relació
amb la seva situació.

Informació
i tramitació

Unitat de Centres Educatius
L’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 98 40
Per a consultes presencials cal demanar cita prèvia a l’OMAP
Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

Més informació

Oficina municipal d’escolarització OME

5.A.4. CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Descripció

L’Escola d’Adults ofereix formació gratuïta en les proves i titulacions següents:
Graduat en Educació Secundària (ESO); accés a cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior; accés a la Universitat; cicle de formació instrumental; ensenyaments inicials i bàsics; competències per a la societat de la informació; activitats
socioculturals realitzades dintre dels cursos.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Informació
i tramitació

Centre de Formació Persones Adultes
L’Olivera
Pl. Montserrat Roig, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.:93 6401678
A/e: a8058209@xtec.cat

5.A.5. CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ
(CDIAP)
Descripció

Des dels centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç es coordina
el conjunt d’actuacions assistencials i preventives adreçades als nens i a les
nenes, des de la concepció i fins als sis anys, que presenten algun trastorn en
el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo, amb la intenció
d’eliminar o disminuir-ne els efectes, si és possible, mitjançant un tractament
adequat. És un servei públic i gratuït.
○ Nens i nenes que en condicions normals no necessiten aquesta atenció,
però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.
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Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

CDIAP
Bonaventura Calopa, 9 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 58 82 / Fax: 93 630 58 82
A/e: cdiapsboi@cdiapsboi.cat

Nens i nenes que no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat
i, per tant, necessiten una atenció per assolir-lo.
○ Nens i nenes que presenten malformacions evidents, defectes congènits,
lesions cerebrals de qualsevol origen i d’altres anomalies.

5.A.6.- EQUIPS D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
(EAP)
Descripció

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d’oferir la
resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat, especialment aquell
que presenta discapacitats o més dificultats en el procés d’aprenentatge, a les
seves famílies, als centres educatius i al sector.

Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del
procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en
la coordinació amb altres serveis de la zona. En principi no es tracta d’un servei
d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de
la zona que poden necessitar.

Els centres educatius.
○ Equips directius, docents i personal implicat en l’atenció a l’alumnat amb
dificultats o amb necessitats educatives especials.
○ L’alumnat i les seves famílies.

Equip assessorament psicopedagògic (EAP)
Carretera Santa Creu de Calafell, 6 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 554 17 22
A/e:a8900300@xtec.cat

5.A.7. ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Descripció

Són els equipaments de primer cicle d’educació infantil o les escoles bressol de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Tenen una reserva de places per a infants
de 0 a 3 anys amb necessitats educatives especials.

Persones
destinatàries

Infants de 0 a 3 anys

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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i tramitació

35

Informació a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

5.A.8. ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE)
Descripció

Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a
alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o
moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional
ordinària.
Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials de l’alumnat; la seva finalitat és que l’alumnat incrementi la seva
autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin
la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Persones
destinatàries

Alumnat de 16 a 20 anys amb necessitats educatives especials.

Informació
i tramitació

Suport intensiu escolarització inclusiva. Generalitat de Catalunya

5.A.9. SUPORTS INTENSIUS PER A L’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA (SIEI)
Descripció

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE; són dotacions extraordinàries de professionals que s’incoporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre l’alumnat amb necessitats
educatives especials que ho necessitin.
El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió.
A Sant Boi de Llobregat hi ha SIEI en els següents centres educatius:
Primària
Escola Ciutat Cooperativa
Escola Ciurana
Escola Amat Verdú
Escola Casablanca
Escola Benviure
Secundària
Institut Camps Blancs
Institut Rafael Casanova
Institut Itaca

Persones
destinatàries

Alumnat amb necessitats educatives especials.

Informació
i tramitació

Suport intensiu escolarització inclusiva. Generalitat de Catalunya
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5.B ALTRES RECURSOS
5.B.1. NEXE FUNDACIÓ. ESCOLA BRESSOL ESPECIALITZADA
Descripció

El centre d'atenció especialitzada (CAE) Nexe Fundació és un centre privat, en
part subvencionat que gestiona una escola bressol especialitzada, on s’ofereix
una atenció global, constant i específica. Nexe Fundació dona atenció global a
l’infant amb pluridiscapacitat i a les seves famílies.

Persones
destinatàries

Infants amb greus trastorns en el desenvolupament, en edats compreses entre
els 4 mesos i els 5 anys, i que sovint presenten un estat de salut precari que els
impedeix assistir a una escola bressol ordinària.

Informació
i tramitació

Centre d’atenció especialitzada Nexe Fundació
Carrer Escorial, 169 - 08024 Barcelona (Barcelona)
Tel.: 93 285 32 40 93 210 12 80 / Fax: 93 210 12 80
A/e: nexefundacio@nexefundacio.org

5.B.2. AJUTS I SUBVENCIONS PER A ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU
Descripció

Són ajuts públics de caràcter individual adreçats a infants i joves amb discapacitat que cursen estudis en escoles d’educació especial, en unitats d'educació
especial de centres ordinaris o en un centre ordinari que escolaritzi alumnes que
presenten necessitats educatives. També per a infants i joves superdotats intel·
lectualment que necessiten realitzar activitats complementàries a la formació
reglada.

Persones
destinatàries

Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu escolaritzat en centres
educatius espanyols.

Informació
i tramitació

La sol·licitud es pot tramitar per via telemàtica a la pàgina web del Ministeri
d'Educació i formació profesional. Una vegada emplenada, cal imprimir-la i presentar-la firmada al centre educatiu de l'alumne/a.
Equip assessorament psicopedagògic (EAP)
Carretera Santa Creu de Calafell, 6 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 554 17 22
A/e: a8900300@xtec.cat

Més informació

Descripció

Informació al web de la Generalitat de Catalunya

5.B.3. SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE PERSONAL
DELS SERVEIS DE MENJADOR, ESBARJO I TRANSPORT DE CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Hi ha subvencions per finançar el cost del monitoratge de menjador, esbarjo o
transport en centres d'educació especial concertats de Catalunya.

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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Persones
destinatàries

Centres educatius privats concertats d'educació especial de Catalunya que
prestin el servei de menjador, esbarjo i transport.

Informació
i tramitació

La sol·licitud de subvenció s'ha de fer amb l'imprès disponible als serveis territorials del Departament d'Ensenyament.

Més informació

Informació al web de la Generalitat de Catalunya

5.B.4. AJUTS A ALUMNES QUE PATEIXEN UNA MALALTIA PROLONGADA
Descripció

L'atenció educativa domiciliària consisteix a assegurar el rendiment escolar de
l’alumnat que no pot assistir a classe a causa d’una malaltia prolongada o greu
de més de trenta dies. Durant el temps que duri la malaltia, el centre educatiu
ha de posar a disposició de l'alumne/a una persona que es desplaci a casa o a
l’hospital i es faci càrrec del seu procés d'aprenentatge. Els ajuts també inclouen la possibilitat de deixar un ordinador portàtil a l’alumne/a durant l’atenció
domiciliària.

Persones
destinatàries

Alumnes d'ensenyaments obligatoris que per causa d'una malaltia no poden assistir a classe en un període superior a trenta dies.

Informació
i tramitació

Els pares i les mares o representants legals de l’alumnat han de presentar la sol·
licitud d’ajut al centre educatiu i l’informe mèdic. La direcció del centre educatiu
o la persona titular del centre privat concertat ha de trametre la sol·licitud i l'informe mèdic als serveis territorials corresponents, juntament amb la certificació.
Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat-Anoia
Carrer Laureà Miró, 328/330 - 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 685 94 50 / Fax: 93 685 94 60
A/e: dtbaix-a@xtec.cat
L'atenció domiciliària finalitza quan l'alumne/a s'incorpora a les classes. Hi
ha entitats que compten amb un servei d’atenció socioeducativa domiciliària.
Aquest servei és gratuït i funciona amb persones diplomades de magisteri o
persones llicenciades voluntàries.

Més informació

Informació al web de la Generalitat de Catalunya

5.B.5. REFORÇ ESCOLAR DE L’ASSOCIACIÓ AUXILIA
Descripció

Els infants, així com els joves amb discapacitat física que no poden accedir a
centres d’ensenyament pels seus problemes motrius, tenen la possibilitat de
comptar amb el suport d’una persona voluntària autoritzada per donar classes
a domicili. El servei funciona amb el voluntariat d'Auxilia, que compta amb un
equip de suport.
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Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

Fundació Auxilia Barcelona
Carrer Anglí, 50, 2n - 08017 Barcelona
Tel.: 93 204 22 69 / Fax: 93 203 37 69
A/e: auxilia@fundacioauxilia.org

Persones, sense límit d’edat, amb un grau d’afectació física que els
impedeix assistir a un centre d’ensenyament, i que necessiten reforç
escolar o els cal un ajut per estudiar.
○ És necessari presentar el certificat de reconeixement de la disminució
expedit per la Secretaria d’Afers Socials i Famílies (antic ICASS)

5.B.6. SERVEIS EDUCATIUS D’ECOM
Descripció

ECOM, entitat que forma part de la Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva a Catalunya, desenvolupa tasques en estreta col·laboració amb els centres
educatius per tal de potenciar i normalitzar la inclusió escolar de persones amb
discapacitat física. També ofereix assessorament i suport a pares i mares. Els
serveis que ofereix són els següents:
○ Vetllar per una inclusió escolar digna dels infants amb discapacitat física a
l'escola ordinària.
○ Assessorar i donar suport a les famílies.
○ Oferir assessorament, serveis i programes per al professorat de l'escola
ordinària.
○ Fomentar l'organització i la difusió d'actes i jornades.
○ Fomentar l'activitat física adaptada a l'escola.
○ Promoure activitats de sensibilització, amb un ampli catàleg de materials i
accions.

Persones
destinatàries

Qualsevol persona i centre educatiu.

Informació
i orientació

ECOM
Gran Via de les Corts Catalanes, 562 pral. 2a - 08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50 / Fax: 93 451 69 04
A/e: ecom@ecom.cat

5.B.7. RECURSOS EN L’ÀMBIT UNIVERSITARI
Descripció

Un 5% de les places d’accés a la universitat es reserven per a persones amb
discapacitat. També cal destacar que les persones amb discapacitat tenen dret
a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics (Generalitat de Catalunya,
Decret 110/2009).
En la majoria d'universitats catalanes existeixen serveis i/o programes adreçats
a l'atenció de l'alumnat amb discapacitat.
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Persones
destinatàries

Qualsevol persona amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 33% que vulgui realitzar estudis universitaris que superi les proves d’accés i
hagi requerit adaptacions durant la seva escolaritat a causa de les seves necessitats educatives especials.

Informació
i tramitació

Oficina de Preinscripció Universitària
Via Laietana, 2 - 08003 Barcelona
Tel.: 93 223 03 23 - 93 223 25 91 o trucant al 012

5.B.8. SUPORT A LA INTEGRACIÓ D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
Descripció

Per tal de possibilitar i garantir l’exercici del dret a l’ensenyament del alumnat
amb discapacitat, les universitats estan eliminant les barreres arquitectòniques
dels seus edificis i estan creant serveis de suport a la integració, per donar resposta a les necessitats d’aquestes persones i promoure les actuacions necessàries. Així, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha creat el Programa
d’integració dels universitaris amb necessitats especials (PIUNE), la Universitat
de Barcelona (UB) ha creat el Programa d’integració dels/de les estudiants amb
discapacitat i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) disposa
de la Unitat de Discapacitat i Voluntariat. Aquests serveis tenen les funcions
següents:
○ Atenció i suport acadèmic personalitzat.
○ Recerca de recursos en el transport i en l’accés normalitzat a les facultats.
○ Distribució d’informació a les persones estudiants amb discapacitat.
○ Detecció i seguiment per a la supressió de barreres arquitectòniques,
urbanístiques, en el transport i en la comunicació.
○ Sensibilització de l’entorn humà natural de la persona estudiant.
○ Promoció del voluntariat social.

Persones
destinatàries

Les persones amb discapacitat física o sensorial que estiguin cursant una carrera universitària.

Informació
i tramitació

En el moment de fer la preinscripció a la facultat escollida, cal demanar una entrevista personalitzada amb el servei de suport o al cap d’estudis de la facultat
escollida.

Més informació

Informació d’universitats de la Generalitat de Catalunya

5.B.9. AJUTS A LES UNIVERSITATS CATALANES PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS D’ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT (UNIDISCAT)
Descripció

L'objecte d'aquests ajuts és col·laborar amb les universitats de Catalunya en el
finançament de recursos materials, ajuts tècnics i personals adreçats a garantir
la igualtat d'oportunitats del alumnat amb discapacitat.

Persones
destinatàries

Les universitats públiques i privades de Catalunya i els seus centres adscrits.

40

Sumem Capacitats

Informació
i tramitació

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Via Laietana, 28 2a planta - 08003 Barcelona
Tel.: 93 552 90 00 Fax: 93 552 90 10
A/e: informacio@agaur.gencat.cat

Més informació

UNIDISCAT Generalitat

5.B.10. CENTRE DE RECURSOS EDUCATIUS PER A PERSONES AMB DEFICIÈNCIES VISUALS (CREDV) JOAN AMADES
Descripció

El CREDV Joan Amades és un servei educatiu específic que, en col·laboració amb
l’ONCE dona suport a la tasca docent del professorat amb alumnes amb dèficits
visuals greus; així mateix, ofereix atenció directa a aquest alumnat i orientació
a les famílies. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i
famílies, centres i professorat, i zona educativa.
L’àmbit d’intervenció del CREDV-CRE ONCE és tot Catalunya. La seu central és
a Barcelona i disposa de tres subseus: Girona, Lleida i Tarragona.

Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

Les persones usuàries han de ser derivades per l'EAP de la zona.

Els infants de 0 a 3 anys amb dèficit visual, i les seves famílies.
L’alumnat amb dèficit visual, les seves famílies i els centres educatius al
llarg de l’escolaritat obligatòria.
○ Els centres (ordinaris i d’educació especial), i el professorat de l’alumnat
amb dificultats d’audició i/o llenguatge greus, en col·laboració amb l'Equip
d'Atenció Pedagògica (EAP).
○

Centre de Recursos Educatius - Joan Amades (ONCE)
Carretera d’Esplugues, 102-106 - 08034 Barcelona
Tel.: 93 280 48 49 / Fax: 93 280 51 93
A/e: eap-deficientsvisuals@xtec.cat

5.B.11. CENTRES DE RECURSOS EDUCATIUS PER A PERSONES AMB DEFICIÈNCIES AUDITIVES (CREDA)
Descripció

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, de llenguatge i/o de
comunicació greus que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social
i curricular.

Persones
destinatàries

○

Infants i joves amb sordesa (de 0 a 18 anys), i les seves famílies.
○ Alumnat (de 3 a 12 anys) amb trastorns del llenguatge i/o de la comunicació
greus, i les seves famílies.
○ Els centres i professorat de l’alumnat amb dificultats d’audició, de
llenguatge i/ o de comunicació greus.
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El professorat especialitzat de la zona educativa de l’alumnat amb
dificultats d’audició i/o de llenguatge greus.

Informació
i tramitació

CREDA Baix Llobregat
Plaça Ferrer i Guàrdia, 1-3 - 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 685 37 70
A/e: a8925261@xtec.cat

Més informació

Centres de recursos educatius per a persones amb deficiències auditives

5.B.12. SERVEIS EDUCATIUS ESPECÍFICS EN DISCAPACITAT MOTORA
(SEEM)
Descripció

Els SEEM són serveis experimentals de suport als centres educatius en l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb discapacitat motriu greu.

Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

Equip assessorament psicopedagògic (EAP)
Carretera Santa Creu de Calafell, 6 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 554 17 20
A/e: a8900300@xtec.net

L’alumnat amb greus trastorns de motricitat i comunicació, llurs famílies i
els centres educatius al llarg de l’escolaritat obligatòria.
○ Els centres i professorat de l’alumnat amb trastorns de motricitat i
comunicació greus.
○ Les persones professionals dels serveis educatius (EAP i/o CREDA)
implicats en la resposta educativa de l’alumnat amb trastorns motrius
greus.

5.B.13. SUBVENCIONS A ENTITATS PER A ACTUACIONS A FAVOR D’ALUMNAT I PERSONES ADULTES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Descripció

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les actuacions amb finalitats educatives relacionades amb la inclusió escolar i social d’alumnat i persones adultes amb discapacitats físiques, intel·lectual, psíquiques o sensorials, o malalties
greus, en l’àmbit territorial de Catalunya, que no estiguin subvencionades per
altres convocatòries del Departament d’Ensenyament.

Persones
destinatàries

○

Les entitats sense ànim de lucre, que tinguin entre els seus objectius
socials l’atenció de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials, o malalties greus i que duguin a terme actuacions a favor de la
inclusió escolar i social de l’alumnat i de les persones adultes o dels seus
familiars.
○ Les associacions de pares i mares d’alumnat d’un centre d’educació
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especial o d’un centre educatiu ordinari públic o privat amb unitats
d’educació especial o unitats de suport a l’educació especial.
Informació
i tramitació

Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat-Anoia
Carretera de Laureà Miró, 328-330 - 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 685 94 50 / Fax: 93 685 94 60
A/e: st_baixllobregat.educacio@gencat.cat

Més informació

Web de la Generalitat de Catalunya

⑥
Treball i ocupació
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6.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
6.A.1. SERVEI D’INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT I/O TRACTAMENT EN SALUT MENTAL

Descripció

És un servei d’orientació i acompanyament per a la integració sociolaboral de
persones amb discapacitat, incapacitat permanent de la Seguretat Social, o en
tractament de salut mental.
L’objectiu és facilitar la inserció laboral de la persona usuària i afavorir el manteniment del lloc de feina.
Per mitjà d’itineraris individuals d’inserció laboral, es vol promoure accions encaminades a la integració al mercat de treball.
El servei ofereix:
○ Orientació i assessorament individual en el procés d’inserció laboral.
○ Acompanyament individualitzat per al manteniment de la feina.
○ Tallers de recerca activa de feina.
○ Formació.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat i/o tractament en salut mental.

Informació
i tramitació

Servei d'Ocupació i Formació
Masia Torre Figueres
Carrer Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 46
A/e: ocupacio@santboi.cat

6.A.2. OFICINA TÈCNICA LABORAL
Descripció

És un dispositiu públic local d'inserció laboral, especialitzat en salut mental.
L'abast territorial de l'Oficina Tècnica Laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat és tota la comarca del Baix Llobregat, tret de Cornellà que compta
amb oficina pròpia. El seu objectiu és millorar l'ocupabilitat i la integració sociolaboral de les persones amb trastorns de salut mental. Es duen a terme accions d'intermediació laboral, de formació i d'orientació i de desenvolupament
d'itineraris individuals d'inserció laboral durant el procés de recerca de feina per
millorar l'ocupació i el manteniment de la feina.

Persones
destinatàries

Persones amb trastorns de salut mental en recerca de feina.

Informació
i tramitació

Servei d'Ocupació i Formació
Masia Torre Figueres
Carrer Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 46
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6.A.3. SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL BALCONS DE COLORS - PROGRAMA INCORPORA. FUNDACIÓ MARIANAO

Descripció

Té com a finalitat principal la integració al mercat laboral d’aquelles persones
que tenen més dificultats per accedir-hi. És un recurs destinat a oferir informació, orientació i estratègies per a la recerca d'ocupació a través de l'acompanyament i el suport a la inserció laboral.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Informació
i tramitació

Servei d’ocupació laboral - Balcons de colors
Plaça Garcia Nieto, s/n - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 30 62

6.A.4. INSERTA FUNDACIÓ ONCE
Descripció

Inserta és l'entitat de Fundació ONCE especialitzada en la prestació de serveis
d'intermediació laboral, captació i desenvolupament de talent amb discapacitat
i gestió de l'ocupació, amb l'objectiu d'aconseguir la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
Inserta Ocupació neix el 2009 amb el ferm compromís d'incloure a les persones
amb discapacitat en l'entorn laboral. La formació i ocupació de qualitat amb
expectatives a llarg termini, i el suport a l'autonomia personal són les màximes
d'aquesta entitat sense ànim de lucre que prossegueix amb la filosofia de la Fundació ONCE basada en el suport a un col·lectiu en risc d'exclusió social a què ha
aconseguit obrir les portes d'un futur prometedor.
L'entitat executa part de el Programa Operatiu d'Inclusió Social i de l'Economia
Social (POISES) i el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), cofinançats
pel Fons Social Europeu, de què la Fundació ONCE és un dels organismes intermedis.
Tots dos programes busquen la inserció sociolaboral de el sector de la discapacitat i la igualtat d'oportunitats.

Persones
destinatàries

○ Serveis a demandants d'ocupació: Persones amb discapacitat, es trobi en

situació d'atur o no.
○ Serveis a les empreses: Selecció de persones amb discapacitat

Informació
i tramitació

Portalento
Atenció a Sant Boi de Llobregat quinzenal
Masia Torre Figueres
Carrer Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 46

Més informació

Inserta empleo
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6.A.5. SERVEI PRELABORAL
Descripció

El servei prelaboral s'adreça a persones amb algun dels diagnòstics inclosos en
la definició dels trastorns mentals severs (TMS), estabilitzades i compensades
de la seva malaltia.
Aquest recurs promou la integració laboral de les persones amb problemes de
salut mental mitjançant l'aprenentatge de les habilitats socials i laborals bàsiques durant un període de temps determinat.
A Sant Boi de Llobregat comptem amb dos serveis prelaborals:
1.- Servei Prelaboral Sant Boi de Llobregat
Servei social especialitzat, de titularitat municipal, que té com a objectiu millorar el nivell d'ocupabilitat de persones amb diagnòstic de trastorn mental greu
mitjançant l'aprenentatge d'habilitats socials i laborals que els permeti trobar un
lloc de feina i mantenir-lo.

Informació
i tramitació

○ Estar en tractament i vinculat/ada a un servei o un/a professional de salut

mental.
○ Tenir un diagnòstic mèdic de trastorn mental greu.
○ Estar en edat laboral.
○ Presentar un nivell d’autonomia personal i una situació psicopatològica que

permeti treballar i adquirir hàbits i capacitats laborals.
○ Les persones estrangeres s’hi poden acollir si compleixen els requisits que

estableix la normativa vigent d’estrangeria.
El servei ofereix els tallers següents: taller de jardineria, taller d’hosteleria, taller
d’horticultura, taller d’atenció al públic, taller de mosso/a de magatzem, taller de
neteja, taller de manipulats, mòdul d’orientació laboral bàsica i mòdul de noves
tecnologies.
Persones
destinatàries

Persones amb trastorn mental greu en edat laboral

Informació
i tramitació

Servei prelaboral
Riera Fonollar, 2 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 46
2.- Servei prelaboral Sant Joan de Déu
El servei prelaboral està dirigit a persones amb trastorn mental greu. Promou la
recuperació de les habilitats bàsiques que permetran l’accés al mercat laboral
de la persona atesa. Per aconseguir-ho, des del servei, es duen a terme activitats
directament relacionades amb la pràctica de la tasca laboral.

Persones
destinatàries
Informació
i tramitació

Persones amb trastorn mental greu en edat laboral
Servei Prelaboral PSSJD
Carrer Antoni Pujades, 42 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 63 50
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6.A.6. CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET)
Descripció

Informació
i tramitació

Informació
i tramitació

Informació
i tramitació

Informació
i tramitació

Informació
i tramitació

Els centres especials de treball (CET) són empreses que asseguren un treball
remunerat a les persones amb discapacitat i en garanteixen la integració laboral.
L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa,
però la seva funció és social.
A Sant Boi de Llobregat hi han cinc CETS:
1. Igualssom
Centre especial de treball municipal dedicat a la inserció laboral de persones
amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Els serveis empresarials que ofereixen són els següents: full de plàstic laminar, neteja d’edificis, distribució de
correspondència, neteja de parcs, monitoratge de servei de menjador.
CET Igualssom
Riera Fonollar, 2 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.:93 661 24 02
2. Cuina Justa - Fundació Cassià Just
Centre especial de treball dedicat a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Els serveis empresarials que ofereixen són:
l’alimentació i la jardineria.
CET Cuina Justa
Carretera Sta. Creu de Calafell,106 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 32 34
3. Intecserveis CET (Fundació Germà Benito Menni-OHSJD)
Centre especial de treball dedicat a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Els serveis empresarials que ofereixen són
els següents: neteja, jardineria i serveis auxiliars.
CET Intecserveis
Carrer La Rapa, 18 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 13 53
4. Ilunion CEE Contact Center BPO
Centre especial de treball que té com a sector d'activitat el Contact Center. Fa
assessorament i gestió de peticions de clients d’empreses.
Ilunion CEE Contact Center BPO
Carretera de Sta. Creu de Calafell,105 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 902 902 121
5. Ilunion Bugaderies de Catalunya
Centre especial de treball que té com a sector d'activitat la bugaderia i els serveis d’ hostaleria.
Ilunion Bugaderies Catalunya
Carretera de Sta. Creu de Calafell,105 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 80 90
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6.A.7. AMMFEINA- INCLUSIÓ LABORAL/SALUT MENTAL
Descripció

AMMFEINA és l’organització que agrupa i representa les entitats d’iniciativa social i sense afany de lucre de Catalunya, que promouen la inclusió i la no exclusió
social laboral de les persones amb un problema de salut mental.
Té com a principal objectiu la defensa dels interessos del sector no lucratiu de
serveis d’atenció a les persones amb un problema de salut mental. Per fer-ho,
desenvolupa les següents activitats i serveis:
○ Representació institucional
○ Informació i assessoria especialitzada
○ Formació a professionals i empreses

Persones
destinatàries

Entitats i servei d'atenció a les persones amb un problema de salut mental.
Informació i tramitació.

Informació
i tramitació

AMMFEINA
carretera Santa Creu de Calafell, 33 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 936 529 422
A/e: ammfeina@ammfeina.org

6.A.8. CENTRE OCUPACIONAL SANT JORDI - PSSJD
Descripció

Persones
destinatàries
Informació
i tramitació

L’objectiu del Centre Ocupacional Sant Jordi és oferir un acolliment diürn que
garanteix una atenció rehabilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en
edat laboral. Tot plegat perquè les persones ateses, amb l’objectiu que aconsegueixin la màxima integració social a través de l’ocupació activa.
Persones amb discapacitat que tinguin l’ EVO laboral.
CO Sant Jordi PSSJD
Carrer Antoni Pujadas, 42 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 936 406 350

6.A.9. TAULA D’INCLUSIÓ LABORAL
Descripció

Espai de treball específic d'inclusió sociolaboral amb la participació i implicació de tots els recursos, dispositius, serveis i programes gestionats per diversos
agents institucionals, socials i empresarials del municipi. Té com a objectiu definir un sistema de coordinació i la seva articulació, una oferta formativa adaptada
a les necessitats i sensibilitzar per la contractació.

Més informació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
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6.A.10. RESERVA DE PLACES PER TREBALLAR A L’AJUNTAMENT DE SANT
BOI DE LLOBREGAT
Descripció

La normativa actual que regula l’accés a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
és la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en la qual
s’estableix que el 2% dels efectius totals de cada administració pública han de
ser persones amb discapacitat. En l’actualitat el percentatge d’efectius de persones amb discapacitat a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat és del 3,73%.
Tanmateix, les bases que regulen les convocatòries d’accés a la funció pública,
fan palesa la voluntat d’incorporar les adaptacions necessàries a les persones
amb discapacitat per tal de competir en igualtat de condicions als llocs de treball oferts i no reservats a persones amb discapacitat.

Persones
destinatàries

Persones amb certificat de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat
que vulguin presentar-se a una plaça a l’administració pública.

Informació
i tramitació

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

6.A.11. INSTRUCCIÓ CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE
Descripció

Aquesta instrucció sobre contractació pública responsable abasta els àmbits
social, ambiental i d’innovació; amb l’objectiu de disposar d’un instrument que
reguli i estableixi directrius, criteris i models de clàusules a incorporar en tots
els procediments de contracte de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i de les
seves empreses públiques.

Més informació

Va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el dia 30 d’abril
del 2019.
Més informació
Contractació pública responsable - Portal de transparència

6.B ALTRES RECURSOS
6.B.1. ORIENTACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL (EVO LABORAL)
Descripció

Els equips de valoració i orientació laboral realitzen les funcions següents:
○ Realitzar les orientacions cap a recursos sociolaborals, laborals i
ocupacionals per a persones amb discapacitat.
○ Realitzar la valoració laboral per tal d'emetre el certificat d'adequació
a l’equipament i/o d’orientació al servei adient (empresa ordinària,
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ocupacional, altres).
○ Emissió del certificat d'adequació a lloc de treball en processos
d'oposicions a les administracions públiques.
○ Emissió d'informes d'adequació a lloc de treball al Departament de Treball
en relació amb contractes indefinits a persones amb discapacitat en
empreses privades.
○ Altres orientacions relacionades amb la integració laboral. Segons els
resultats d’aquesta valoració, la persona serà orientada cap a un dels
serveis següents:
○ Centre ocupacional
○ Servei ocupacional d’inserció
○ Centre especial de treball
○ Inserció en una empresa ordinària
Persones
destinatàries

○ Persones amb discapacitat en edat laboral (16 anys).
○ Les empreses interessades en la contractació de persones amb

discapacitat.
Informació
i tramitació

Oficina de Treball de la Generalitat
Carrer Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 98 30 / Fax:93 630 40 80
A/e: coressa@coressa.cat
Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93
CAD Badal
Rambla Badal 102 (entrada carrer Bonaventura Pollés) - 08014 Barcelona
Tel.: 93 331 21 62 / Fax: 93 331 27 70
Equip de Valoració i Orientació Laboral de Barcelona (EVO Barcelona)
Avinguda Paral·lel, 145 2a planta - 08004 Barcelona
Tel.: 93 424 82 04 - 93 423 63 03 / Fax: 93 425 52 06

6.B.2. INCORPORACIÓ AL SISTEMA ORDINARI DE TREBALL I MESURES
ALTERNATIVES
Descripció

Les persones amb discapacitat amb suficient capacitat per ocupar un lloc de feina, i amb una autonomia suficient per a la vida professional i social que vulguin
integrar-se en el sistema ordinari de treball.

Persones
destinatàries

Les persones en edat laboral amb una discapacitat igual o superior del 33% o
una invalidesa permanent total reconeguda i en alguns casos amb la valoració
necessària de l'EVO Laboral.

Informació
i tramitació

Servei d'Ocupació i Formació
Masia Torre Figueres
Carrer Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 46
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A/e: ocupacio@santboi.cat
Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
Carrer Francesc Pi i Margall, 111 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 20 11 / Fax: 93 652 22 61

6.B.3. SERVEIS D’INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Descripció

Aquest servei té com a objectiu aconseguir la integració social i laboral de
les persones amb discapacitat amb capacitat laboral, mitjançant la formació i
l’adaptació a l’entorn laboral en particular, i a l’entorn social, en general.
Serveis que ofereix:
○ Propostes d’adaptació del lloc de treball i al lloc de treball.
○ Definició d’objectius productius i laborals.
○ Suport de monitoratge.
○ Relacions humanes generades a l’entorn del lloc de treball.
○ Aprenentatge i promoció de professionals.
○ Creació d’hàbits laborals i relacionals.
○ Propostes de mesures de rehabilitació professional.
○ Programa individual d’integració: diagnòstic, objectius, metodologia
d’ajustament, integració i seguiment.
○ Actuacions en coordinació amb els serveis socials especialitzats i amb els
serveis generals de benestar.

Persones
destinatàries

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

Informació
i tramitació

Servei d'Ocupació i Formació
Masia Torre Figueres
Carrer Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 46
A/e: ocupacio@santboi.cat
Fundació ECOM (SIL)
Gran Via de les Corts, 562, pral. 2a - 08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50 / Fax: 93 451 69 04
A/e: ecom@ecom.cat

Més informació

Serveis d’inserció laboral per a persones amb discapacitat

6.B.4. BENEFICIS PER A LES EMPRESES QUE CONTRACTEN PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Descripció

Qualsevol empresa que contracti persones treballadores amb discapacitat podrà gaudir dels avantatges econòmics següents:
○ Bonificació de quotes a la Seguretat Social tant en la contractació
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indefinida com en la temporal.
○ Contractes en pràctiques i de formació
○ Subvencions per a l’adaptació del lloc de treball.

Persones
destinatàries

Persones i empreses que contractin treballadors/ores amb discapacitat.

Informació
i tramitació

Servei d'Ocupació i Formació
Masia Torre Figueres
Carrer Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 46
A/e: ocupacio@santboi.cat
Fundació ECOM (SIL)
Gran Via de les Corts, 562, pral. 2a - 08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50 / Fax: 93 451 69 04
A/e: ecom@ecom.cat
Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
Carrer Francesc Pi i Maragall, 111 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 20 11 / Fax: 93 652 22 61
A/e: otg_santboi.soc@gencat.cat

Més informació

Informació a la web de la Generalitat de Catalunya

6.B.5 RESERVA DE PLACES PER A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Descripció

Per facilitar la integració laboral de les persones amb discapacitat totes les administracions públiques amb més de 50 persones treballadores han de tenir un
2% de persones amb discapacitat a la seva plantilla. Perquè això sigui possible
les administracions han de fer una reserva entre el 3% i el 5% de les noves places, a les quals només podran optar persones amb el certificat de discapacitat.
En cada convocatòria s’especifica el nombre de places reservades a persones
amb discapacitat.

Persones
destinatàries

Persones amb certificat de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat
que vulguin presentar-se a una plaça a qualsevol de les administracions públiques.

Informació
i tramitació

CAD Badal
Rambla Badal, 102 (entrada carrer Bonaventura Pollés) - 08014 Barcelona
Tel.: 93 331 21 62 / Fax: 93 331 27 70
Equip de Valoració i Orientació Laboral de Barcelona (Evo Barcelona)
Avinguda Paral·lel 145, 2a planta - 08004 Barcelona
Tel.: 93 424 82 04 - 93 423 63 03 / Fax: 93 425 52 06

Més informació

Informació al web de la Generalitat de Catalunya
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6.B.6. AJUDES ECONÒMIQUES PER A PERSONES TREBALLADORES QUE
S’ESTABLEIXEN COM A AUTÒNOMES
Descripció

Són un conjunt de subvencions per a treballadors/ores amb discapacitat que
vulguin constituir-se en règim d’autònoms/es. La persona beneficiaria podrà rebre subvencions parcials dels interessos dels préstecs que obtinguin de qualsevol entitat de crèdit, pública o privada, amb les quals el Departament d’Afers
Socials i Famílies hagi subscrit el conveni oportú.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat desocupades i inscrites a l’Oficina de Treball de la
Generalitat (OTG).

Informació
i tramitació

Servei d'Ocupació i Formació
Masia Torre Figueres
Carrer Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel: 93 635 12 46
A/e: ocupacio@santboi.cat

Més informació

Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
Carrer Francesc Pi i Maragall, 111 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 20 11 / Fax: 93 652 22 61
A/e: otg_santboi.soc@gencat.cat

6.B.7. SUBVENCIONS PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT COM A SÒCIES TREBALLADORES A COOPERATIVES I SOCIETATS
ANÒNIMES
Descripció

Les cooperatives i les societats anònimes laborals que incorporin com a socis/
sòcies treballadors/ores amb discapacitat rebran una subvenció econòmica.
Aquesta incorporació ha de suposar un increment net de la plantilla, ha de tenir una durada indefinida (com a mínim durant tres anys, amb la possibilitat de
canviar la persona treballadora per una altra també amb discapacitat) i ha de ser
en jornada completa.

Persones
destinatàries

○ Les cooperatives i les societats anònimes laborals que vulguin incorporar

Informació
i tramitació

Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
Carrer Francesc Pi i Maragall, 111 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 20 11 / Fax: 93 652 22 61
A/e: otg_santboi.soc@gencat.cat

Més informació

Informació al web de la Generalitat de Catalunya

com a socis/sòcies treballadors/ores persones amb discapacitat.
○ Tenir una discapacitat d’un mínim o igual al 33% del grau de discapacitat.
○ La persona sol·licitant ha d’estar en situació d’atur i inscrita a l'OTG.

54

Sumem Capacitats

6.B.8. SERVEIS OCUPACIONALS D’INSERCIÓ (SOI)
Descripció

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 manca de places. És un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball. Aquest servei està adreçat
a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que la persona usuària
d’aquest servei estigui en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral quan les
circumstàncies ho permetin. Quan les necessitats d’atenció individual de la persona usuària ho requereixin, preveu, també, l’orientació al servei de teràpia ocupacional.

Persones
destinatàries

Les persones amb discapacitat en edat laboral (16 anys) que, segons la valoració
de l'EVO laboral, estiguin orientades cap aquest servei.

Informació
i tramitació

La persona interessada ha de presentar la demanda al centre d'atenció als disminuïts (CAD) que li correspongui, adjuntant la documentació acreditativa de la
seva situació.
CAD Badal
Rambla Badal 102 (entrada carrer Bonaventura Pollés) – 08014 Barcelona
Tel.: 93 331 21 62 / Fax: 93 331 27 70

Més informació

Informació SOI Generalitat de Catalunya

⑦
Habitatge i 							
serveis residencials
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7.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
7.A.1. ASSESSORIA D'HABITATGE DE LLOGUER PER A JOVES

Descripció

L’assessoria d'habitatge de lloguer per a joves, dona informació sobre els ajuts
al lloguer, informació sobre els processos de compra-venda, sobre contractes,
assegurances, gestions administratives, etc.

Persones
destinatàries

Joves d’entre 18 i 35 anys.

Informació
i tramitació

Oficina Local d'Habitatge
Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
Plaça Ajuntament 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 - 93 635 12 23
A/e: olhsantboi@santboi.cat
Servei d'Informació Juvenil El Punt La Factoria Jove de Can Massallera
Carrer Mallorca, 30 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 98 43
Whatsapp 673 036 495
A/e: elpunt@santboi.cat

7.A.2. OFICINA LOCAL D'HABITATGE
Descripció

L'Oficina Local d'Habitatge que s’encarrega de la tramitació d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis, la tramitació d’ajuts al lloguer, la tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i la inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatge Protegit. Tal com estableix la normativa vigent, en les promocions
públiques, es fa la reserva d’habitatge adaptat a persones amb discapacitat.

Persones
destinatàries

Servei destinat a tota la ciutadania. Per optar als habitatges adaptats de les
promocions públiques s’ha de tenir el certificat de reconeixement del grau de
discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat.

Informació
i tramitació

Oficina Local d'Habitatge
Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
Plaça Ajuntament 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 - 93 635 12 23
A/e: olhsantboi@santboi.cat

		

7.A.3. RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA LOS SAUCES
Descripció

Des de l’any 2005 la residència Los Sauces ofereix serveis de centre de dia i
residencials per a persones amb pluridiscapacitat. La residència compta, a més,
amb serveis residencials i centre de dia per a gent gran.

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat

Persones
destinatàries

Persones amb pluridiscapacitats.

Informació
i tramitació

CAD Badal
Rambla Badal 102 (entrada carrer Bonaventura Pollés) - 08014 Barcelona
Tel.: 93 331 21 62 / Fax: 93 331 27 70

57

Residència per a persones amb pluridiscapacitat Los Sauces
Carrer Joaquim Rubió i Ors, 90 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 82 56 / Fax: 93 661 71 99
A/e: lossauces@bastondeoro.com

7.A.4. LLAR RESIDÈNCIA SANT BOI DE LLOBREGAT
Descripció

La llar residència és un servei d’acolliment residencial substitutori de la llar i
d’assistència a les activitats bàsiques de la vida diària destinat a persones amb
discapacitat intel·lectual que necessiten diferents tipus de suport. Els objectius d’aquest tipus d’establiment són els següents: facilitar un entorn substituïu
de llar adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la
vida diària, i atenent les necessitats individuals de rehabilitació i terapèutiques;
proporcionar una bona qualitat de vida a les persones usuàries, atenent totes
les seves necessitats i afavorint el manteniment o recuperació del màxim grau
d’autonomia personal i social.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat intel·lectual.

Informació
i tramitació

CAD Badal
Rambla Badal 102 (entrada carrer Bonaventura Pollés) - 08014 Barcelona
Tel.: 93 331 21 62 / Fax: 93 331 27 70

		

Servei de Primera Acollida
Cal Ninyo
Carrer Major, 43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 20

7.B. ALTRES RECURSOS
7.B.1. AJUTS PER A L’ACCÉS ALS HABITATGES AMB SERVEIS COMUNS PER A
PERSONES AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA DE MALALTIA MENTAL
Descripció

Ajuda per a les persones que tinguin dificultats econòmiques per accedir a un
habitatge amb serveis comuns en qualsevol de les seves dues modalitats: llar
residència i llar amb suport, no finançats amb fons públics.

Persones
destinatàries

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que necessitin
acolliment residencial en un habitatge amb serveis comuns.
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Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82

Més informació

Sol·licitud a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat

7.B.2. ACCÉS ALS SERVEIS D’HABITATGES PER A PERSONES AMB MALALTIA
MENTAL
Descripció

Aquestes prestacions tenen per objecte complementar els ingressos de les persones beneficiàries per permetre’n l’accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. Són incompatibles
amb altres prestacions econòmiques.

Persones
destinatàries

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 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.

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82

Més informació

Informació al web Generalitat de Catalunya

⑧
Lleure i oci
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8.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
El Sant Boi de Llobregat compta amb una àmplia oferta especialitzada en lleure i oci per a persones amb discapacitat. I és que el dret de les persones amb
discapacitat a participar i gaudir del seu temps de lleure mitjançant la pràctica
esportiva o activitats d'oci de manera normalitzada, està recollit a la Convenció
dels Drets de les Persones amb Discapacitat.
Els tallers que s’estan realitzant són els següents:
○ Tallers de manualitats
○ Taller de cuina
○ Taller de noves tecnologies
○ Taller de lectoescriptura
○ Club de lectura fàcil
Informació
i inscripcions

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi

8.A.1. CASALS D’ESTIU MUNICIPALS
Descripció

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat organitza anualment casals d’estiu municipals, que permeten als infants i adolescents fer una activitat amb contingut
educatiu prop de casa seva durant les vacances d’estiu, treballar la inclusió normalitzada dels nens i nenes amb discapacitat, amb els ajuts i reforços necessaris.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat de 3 a 16 anys.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Programa Infància i adolescència
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00
Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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8.A.2. SUPORT CASALS D’ESTIU ORGANITZAT PER ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALUMNES (AFAS)
Descripció

Des de el Departament d’educació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es
dona suport als casals d’estiu que organitzen de manera particular les AFAs del
municipi. En funció de la previsió d’infants amb algun grau de discapacitat en
aquests casals, col·laboren oferint monitoratge de suport per acomplir ràtios i
perquè tinguin les necessitats cobertes.

Persones
destinatàries

AFAs de centres educatius de Sant Boi de Llobregat

Informació
i tramitació

Sant Boi Ciutat Educadora
L'Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 98 40
Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 63 18 56
A/e: omap@santboi.cat

8.A.3. ACTIVITAT ESTIU ACTIU
Descripció

Són activitats d’estiu adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i salut
mental, que tenen per objectiu oferir un espai de trobada i relació en el temps
lliure per afavorir la millora de la inclusió social del col·lectiu, i potenciar la seva
autonomia personal a través d’activitats d’oci i temps lliure.
El programa ofereix un ventall d’activitats relacionades amb l’estiu que es duen
a terme durant el mes de juliol en tres sessions setmanals.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat intel·lectual entre 3 i els 18 anys.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi

Més informació

Els casals d’estiu municipal tenen una reserva de places per infants amb necessitats educatives especials. A les persones interessades se'ls requereix un
informe favorable del tutor/a i el certificat de discapacitat. Una vegada recollides
totes les sol·licituds, seran valorades per la Comissió d’Integració.
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8.A.4. CASAL D’ESTIU ESPECIALITZAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. AMPA INSTITUCIÓ BALMES
Descripció

El teixit associatiu local organitza un casal d’estiu especialitzat adreçat a persones amb discapacitat amb greus dificultats motrius i dèficit cognitiu, que té
com a objectiu oferir una actuació de lleure educativa de qualitat adaptada a les
necessitats de les persones participants.

Persones
destinatàries

Les persones amb discapacitat entre els 3 i els 18 anys.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Balmes I
Avinguda del General Prim, 126 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 695 17 51 80
Balmes II
Carrer Eucaliptus, 33 (Parc de Marianao) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 04 20 - 695 17 51 81

8.A.5. ACTIVITATS DE LLEURE D’ESTIU PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL MAJORS DE 18 ANYS. TOTS SOM SANTBOIANS
Descripció

Anualment, entitats del municipi amb experiència en l'àmbit i amb el suport de
l'Ajuntament, organitzen activitats de lleure adreçades a les persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys.

Persones
destinatàries

Les persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Associació Tots som Santboians
Casal de Marianao
Carrer Miquel, 2 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 08 00
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8.A.6. LUDOTEQUES
Descripció

Tenen com a objectiu principal garantir el dret de l'infant al joc i al lleure educatiu, col·laborant així en el seu desenvolupament integral. És un espai que té una
finalitat lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva.
Hi ha un 15% de places reservades per a infants amb NEE.

Persones
destinatàries
Informació
i tramitació

Infants de 1 a 11 anys

Ludoteca Casablanca
Casal de Barri Casablanca
Carrer Badajoz, 2 - Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 03 02
Ludoteca l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.:93 652 98 44 - 93 652 98 40

Més informació

Ludoteques municipals de Sant Boi de Llobregat

8.A.7. ACTIVITATS DE LLEURE
Descripció

A banda de les activitats de lleure municipals adreçades a la població en general
i d’altres d’específiques per a persones amb discapacitat, en l’àmbit local hi ha
una important xarxa social que ofereix aquests tipus d’activitats.

Persones
destinatàries

Persones amb un certificat de reconeixement del grau de discapacitat o targeta
acreditativa de la discapacitat.

Informació
i tramitació

Sant Boi entitats
Àmbit persones amb discapacitat
Programa Infància i adolescència

8.B. ALTRES RECURSOS
8.B.1. INTEGRACIÓ EN ACTIVITATS D’ESTIU PER A INFANTS I JOVES
Descripció

Són activitats d’estiu homologades per la Direcció General de Joventut de la
Generalitat. Tenen la finalitat de garantir la diversitat i qualitat de les activitats
d’estiu i facilitar que les persones amb discapacitat o amb problemàtiques socioeconòmiques puguin gaudir-ne. Les activitats que ofereixen són: acampades,
camps de treball, casals d’estiu, colònies, estades, intercanvis i trobades internacionals, rutes i viatges.
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Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

DINCAT
Carrer Joan Güell, 90-92 - 08028 Barcelona
Tel.: 93 490 16 88 / Fax: 93 490 96 39

○

Persones entre 3 i 30 anys. En cada activitat s’indica l’edat per accedir-hi.
Persones amb discapacitat intel·lectual (es podrà considerar la participació
en activitats previstes per a una diferencia d’1 o 2 anys de l’edat
reglamentada).

Assessorament FEDERACIÓ ECOM - Servei de suport a la integració en el lleure d'infants i joves amb discapacitat física
Gran Via de les Corts, 562, pral. 2a - 08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50 / Fax: 93 451 69 04
A/e: ecom@ecom.cat
Federació ACAPPS
Carrer Providència, 42 - 08024 Barcelona
Tel.: 932 840 688 - 600 401 631
A/e: saaf@acapps.org
A més d’oferir assessorament, la Federació ACAPPS dóna suport a les famílies
en la recerca d’activitats de lleure adequades per a nens i nenes sords i amb
hipoacúsies i, també, formació a les entitats que els acullen.

8.B.2. MONITORATGE DE SUPORT PER A ACTIVITATS DE LLEURE
Descripció

Diverses entitats ofereixen un servei de monitoratge de suport a la integració
en activitats de lleure, tant escolar com extraescolar i de vacances, adreçat a
persones amb discapacitat.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat i amb dificultats per a la inclusió en activitats de
lleure.

Informació
i tramitació

Servei + DOS d'ASPANIAS, Associació de Pares de Persones amb Retard Mental
Carrer Enamorats, 109, baixos - 08026 Barcelona
Tel.: 93 487 22 77 / Fax: 93 487 22 77
A/e: aspanias@aspanias.com
DINCAT
Carrer Joan Güell, 90-92 - 08028 Barcelona
Tel.: 93 490 16 88 / Fax: 93 490 96 39
RATIO, Associació Juvenil de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual
Carrer Ripollès 54, baixos - 08026 Barcelona
Tel.: 93 455 64 15 / Fax: 93 455 64 15
A/e: info@ratioassociacio.com
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8.B.3. VACANCES ESPECÍFIQUES
Descripció
Persones
destinatàries

Informació i
tramitació

Hi ha diferents entitats que anualment organitzen vacances i colònies per a persones amb discapacitat.
Les persones amb discapacitat que estiguin interessades en vacances adaptades a les seves necessitats.
Cal dirigir-se a l’entitat organitzadora en el termini que es marqui en cada cas i
amb la documentació pertinent en funció del tipus de discapacitat:
Discapacitat física
COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica
Carrer Luis Cabrera, 63 - Madrid 28002
Tel.: 91 744 36 00
COCEMFE CATALUNYA
Via Laietana 57,1er 1a - 08003 Barcelona
Tel.: 93 301 15 65
A/e: catalunya@cocemfe.es
PREDIF
Avinguda Doctor García Tapia, 129, local 5 - 28030 Madrid
Tel.: 91 371 52 94 / Fax: 91 301 61 20
A/e: predif@predif.net
ASPAYM Catalunya
Carrer Pere Vergés, 1 (edifici Piramidón) 7 planta - 08020 Barcelona.
Tel.: 93 314 00 65 / Fax: 93 314 45 00
A/e: aspaymcat@telefonica.net
FRATER, Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos
Carrer Numància 31, 5è, 1a - 08029 Barcelona
Tel.: 93 490 62 78
Discapacitat intel·lectual
DINCAT
Carrer Joan Güell, 90-92 - 08028 Barcelona
Tel.: 93 490 16 88 / Fax: 93 490 96 39
ACELL Federació Catalana d'Esport per a Disminuïts Psíquics
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 9è - 08010 Barcelona
Tel.: 93 318 39 44 / Fax: 93 318 38 21
ASPANIAS, Associació de Pares de Persones amb Retard Mental
Carrer Enamorats, 109, baixos - 08026 Barcelona
Tel.: 93 487 22 77 / Fax: 93 487 22 77
A/e: aspanias@aspanias.com
RATIO. Associació Juvenil de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual
Carrer Ripollès 54, baixos - 08026 Barcelona
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Tel.: 93 455 64 15 / Fax: 93 455 64 15
A/e: info@ratioassociacio.com
Discapacitat orgànica
Associació de Diabètics de Catalunya
Carrer Balmes, 47, entresol 2a - 08007 Barcelona
Tel.: 93 451 34 06 / Fax: 93 454 67 68
A/e: adcbarcelona@adc.cat
Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Via Laietana, 57 1r 1a - 08003 Barcelona
Tel.: 93 301 40 44 / Fax: 93 412 34 67

8.B.4. SERVEI RESPIR PER A FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Descripció

És un programa de suport a les famílies cuidadores que ofereix estades temporals en règim residencial organitzat per la Diputació de Barcelona. Pretén millorar la qualitat de vida de tots els membres de la família proporcionant-los un
temps de descans i també donar resposta a situacions urgents imprevistes.

Persones
destinatàries

Famílies amb persones amb dependència o discapacitat intel·lectual.

Informació
i tramitació

Les famílies interessades s’han d'adreçar als Serveis Bàsics d’Atenció Social Municipals o a les associacions o centres especialitzats en aquest àmbit d'atenció.
Servei de Primera Acollida
Cal Ninyo
Carrer Major, 43 - 08830-Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 20
Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Tel.: 93 402 26 07 / Fax: 93 402 27 94 150

Més informació

Web de la Diputació de Barcelona

8.B.5. SERVEI RESPIR DINCAT
Descripció

El Servei de Respir de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (DINCAT) vol oferir un
ajut a les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual que els permeti millorar
la qualitat de vida en la seva dinàmica diària i les seves relacions a través de
l’atenció en moments puntuals. Aquest servei es desenvolupa a través de dues
modalitats: estades: es porten a terme des dels serveis residencials i centres de
lleure que poden ser d’un sol dia, de cap de setmana, estades curtes de 4 dies i
setmanals; personal de suport: especialitzat que fa atenció puntual a la família,
preferentment en el seu domicili o fora d’aquest.
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Persones
destinatàries

Qualsevol família resident a Catalunya que tingui un infant amb discapacitat
intel·lectual que no estigui atès en un servei residencial pot demanar un servei
de Respir.

Informació
i tramitació

DINCAT
Carrer Joan Güell, 90-92 - 08028 Barcelona
Tel.: 93 490 16 88 / Fax: 93 490 96 39

8.B.6. CASAL D’ESTIU PER A PERSONES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE
AUTISTA- APRENEM
Descripció

El casal Aprenem, en col·laboració amb el amb el Departament d’Afers Socials i
famílies de la Generalitat de Catalunya, ofereix un espai de colònies inclusiu a
l'estiu i un servei de monitoratge de suport per participar en el programa L'estiu
és teu, el programa de colònies que ofereix la Generalitat de Catalunya a tots els
infants.
També ofereixen servei de monitoratge de suport per a acompanyament a colònies escolars, projecte, De colònies: jo també!.

Persones
destinatàries

Persones amb trastorn de l’espectre autista.

Informació
i tramitació

APRENEM
Carrer Consell de Cent, 616 - 08026-Barcelona
Tel.: 93 182 49 38
info.aprenem@gmail.com

⑨
Cultura per a tothom
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9.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
9.A.1. PROMOCIÓ CULTURAL

Descripció

Sant Boi de Llobregat és un municipi que aposta per una cultura viva i participativa que ofereixen un gran ventall de serveis culturals, tots amb la reserva d’un
espai per a persones amb discapacitat correctament senyalitzat.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Informació
i tramitació

Departament de cultura
Museu Can Barraquer
Carrer del Pont, 7 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 50

9.A.2. PROJECTE HERMES - MUSEU DE SANT BOI
Descripció

Aquest projecte té com a l'objectiu fer accessible la història i el patrimoni cultural a les persones amb malaltia mental i persones amb discapacitat.
Hi participen diferents entitats, serveis locals de persones amb discapacitat i
salut mental.
Un cop finalitzat el taller es realitza una presentació pública del que s'ha treballat durant la realització de l’activitat.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Museu Sant Boi de Llobregat
Carrer del Pont, 7 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 50

Més informació

El Museu també compta amb el projecte Mirada tàctil i ajudes tècniques com
audioguies.

9.A.3. BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Descripció

Espai públic dedicat al servei de la lectura, el coneixement i les activitats culturals.
La Biblioteca va obtenir l’accèssit dels IV Premis Municipals de Qualitat 2006,
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convocats per la Diputació de Barcelona, en la categoria destinada a equipaments municipals, en reconeixement a la qualitat dels espais, a les mesures
d’accessibilitat i als criteris de sostenibilitat aplicats.
La biblioteca disposa de les següents eines i ajudes tècniques següents:
○ Llibres en lletra gran
○ Llibres en lectura fàcil
○ Tele-lupa de mà
○ Escàner lector
○ Audio-llibres
○ Bucle magnètic a la sala d'actes
○ Tauletes d'ús públic
○ Ebooks d'ús públic
A més realitza diferents activitats de sensibilització i formació:
○ Club de lectura fàcil per a persones amb diferents capacitats lectores.
○ Hora del conte

Per més informació sobre les activitats consulteu el web de les biblioteques.
També compta amb un centre d’interès de la discapacitat (CID) i un blog.
Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Informació
i tramitació

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Carrer Baldiri Aleu, 6 – 08830-Sant Boi de Llobregat
Tel.: 630 97 60

Més informació

CID

9.A.4. JO TAMBÉ! - AULA D'INCLUSIÓ DE NENES I NENS AMB ALTRES CAPACITATS, ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NET VEURE
Descripció

L’Escola Municipal de Música Blai Net ofereix aquest servei a nens i nenes amb
altres capacitats que requereixen suport específic en el procés d’aprenentatge
amb l’objectiu d’incloure’ls en la plena pràctica i participació musical.
La inclusió dels nens i nenes amb altres capacitats a l’Escola de Música es porta
a terme per diferents vies, sempre prioritzant la supressió de barreres a la participació, i vetllant per la plena integració de l’alumnat de l’escola en les activitats
de grup. Blai Net entén la diversitat com a element enriquidor i cohesionador que
contribueix a millorar la qualitat de l’aula i del centre.

Persones
destinatàries

L’aula s’adreça a tot tipus d’alumnat amb altres capacitats. Els objectius, a més
dels musicals, són el desenvolupament de l’atenció, la memòria, la socialització,
el desenvolupament de l’esquema corporal, la millora de la capacitat comunicativa i el benestar emocional.
L’accés a aquest programa ve regulat anualment en les bases d’admissió aprovades pel Consell de Centre.
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Com es fa?
Alumnes de 4 a 7 anys. Inclusió en el programa de Sensibilització Musical
El programa de Sensibilització Musical, adreçat a nens i nenes de 4 a 7 anys, es
basa en una pràctica eminentment sensorial i corporal de la música. En aquest
programa, la inclusió dels nens i nenes amb altres capacitats es fa de manera
directa, sense una adaptació curricular especial excepcionalment, amb personal
de suport. L'alumnat compte amb un seguiment específic per part de la responsable de l’aula d’inclusió.
Alumnes de 8 a 12 anys. Aula d’inclusió
L’ aula d’inclusió actua com a aula d’acollida a la diversitat d’alumnat de 8 a 12
anys, per tal de dissenyar un itinerari individual per a cadascun d’ells a l’Escola.
Durant aquest primer període es treballen continguts propis des de la Musicoteràpia amb l’objectiu de valorar i potenciar les capacitats dels nens i nenes
participants.
L’adaptació de l’alumnat es fa en sessions individuals o grupals a través de la via
clínica o del suport intensiu. Cadascuna d’aquestes vies està plantejada com un
procés, dividit en diferents etapes de participació de l’alumne/a a la vida musical
escolar.
Suport Intensiu
Acompanyament a l’alumnat amb altres capacitats escolaritzats en centres educatius amb programes d’integració. L’objectiu proposat és que, en finalitzar el
procés, es puguin integrar a l’oferta educativa del centre, ja sigui aprenent un
instrument o participant en algun grup instrumental o coral, de manera autònoma i sense personal de suport. Aquests alumnat ocupa dues places en el càlcul
de ràtio/grup classe.
Clínica
Programa amb alumnat que requereix una atenció personalitzada, i que generalment està escolaritzat en centres d’educació especial. Finalitzat el procés,
aquest alumnat passa a rebre sessions de musicoteràpia individual o grupal, o a
formar part d’algun grup instrumental o coral.
Informació
i tramitació

Escola Municipal de Música Blai Net
Carrer Jaume I, 24 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 68 86
A/e: emmsantboi@gmail.com

9.A.5. LABORATORI D’ART COMUNITARI (LAC)- CENTRE D’ART CAN CASTELLS
Descripció

El Centre d’Art Can Castells ha realitzat una aposta per apropar el patrimoni i
l’art contemporani a persones que normalment no hi tenen accés. És una proposta en clau comunitària on tothom es troba representat.
Es tracta d'una recopilació de diferents propostes creatives realitzades per artistes que han treballat amb persones vinculades a escoles, entitats i associaci-
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ons de persones amb discapacitat i malaltia mental, entre d’altres.
Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Informació
i tramitació

Centre d’Art Can Castells
Carrer Lluís Castells, 16 - 08830 San Boi de Llobregat
Tel.: 93 661 46 46
Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi

9.A.6. FESTES I ESDEVENIMENTS PÚBLICS ACCESSIBLES
Descripció

L’Ajuntament de Sant Boi ha engegat tot un seguit de mesures d’accessibilitat
universal per què en tots els actes públics organitzats per l’Ajuntament o per
empreses subcontractades es tingui en compte la diversitat de la població i que
aquesta pugui participar i gaudir en igualtat de condicions que la resta de ciutadania.

Més informació

Blog de cultura
Àmbit de persones amb discapacitat

①⓪
Activitats
esportives
accessibles
i inclusives
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10.A.- RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
10.A.1. PROGRAMA D’ESPORT INCLUSIU

Descripció

Aquest programa pretén promoure la pràctica esportiva de les persones amb
discapacitat, en igualtat de condicions que la resta de la població, afavorint,
d’aquesta manera, hàbits de vida més saludables per tal de millorar-ne la qualitat de vida i la inclusió social. Dintre d'aquest programa es duen a terme les
actuacions següents:
Programa de formació contínua
Adreçat als treballadors i treballadores dels equipaments esportius tant municipals com privats. Aquesta formació es realitza amb la col·laboració de diferents
agents especialitzats en la matèria.
Equipaments esportius més accessibles
De manera progressiva, s’han anat realitzant actuacions per a l'eliminació de
barreres arquitectòniques, així com per dotar-los de material esportiu adaptat a
la pràctica de l’esport i les activitats físiques adaptades.
A tota la ciutadania però especialment a les persones amb discapacitat i
amb problemàtiques derivades de la salut mental.
Personal tècnic dels diferents equipaments esportius.

Persones
destinatàries

○

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi

○

Departament d’Esports
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52

10.A.2. ACTIVITAT MULTIESPORTIVA
Descripció

Activitat anual que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat mitjançant un programa d'activitat física adaptada en la qual
podran practicar diferents disciplines esportives.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat física i intel·lectual.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Departament d’Esports
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Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52

10.A.3. SERVEI TERAPÈUTIC ADAPTAT
Descripció

Activitat terapèutica anual de rehabilitació per a persones amb discapacitat física dirigides per un/a fisioterapeuta especialitzat/da. Es realitza en un equipament esportiu municipal amb materials de suport adaptat.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat física.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Departament d’Esports
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52

10.A.4. BALL INCLUSIU
Descripció

L’activitat de ball és una forma d’expressió artística en la qual es treballa, des de
la diversitat i la inclusió, diferents coreografies per a persones amb discapacitat
intel·lectual.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat Intel·lectual.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Departament d’Esports
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52
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10.A.5. PROGRAMA DE NATACIÓ
Descripció

Curset municipal de natació adaptada amb l’objectiu de dotar al alumnat d’una
major autonomia i capacitat de moviment.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Departament d’Esports
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52

10.A.6. JORNADA DE VELA I EQUITACIÓ ADAPTADA
Descripció

Anualment hi ha la possibilitat d’organitzar una jornada de vela adaptada i/o una
jornada esportiva d’equitació adaptada segons el nombre d’inscripcions. Les
inscripcions són limitades. L’activitat es farà en funció de la valoració tècnica.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Departament d’Esports
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52

10.A.7. JORNADA DE VOLEIBOL I PETANCA ADAPTADA
Descripció

L' Ajuntament de Sant Boi de Llobregat organitza puntualment i amb l’objectiu de
promoure la pràctica esportiva adaptada, jornades d’iniciació als esports adaptats.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat. Places limitades i execució de l’activitat en funció
de la valoració tècnica.
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Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Departament d’Esports
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52

10.A.8. PROMOCIÓ ESPORTIVA
Descripció

Programació duna sèrie d’activitats esportives adreçades a tota la ciutadania
del municipi (cursa popular, cross solidari, etc) amb l’objectiu de promoure la
inclusió i participació de les persones amb discapacitat.
Algunes de les activitats que s’organitzen són:
Jornada d’Esport Inclusiu
L’esport és una activitat saludable i divertida que tothom hauria de practicar. La
Jornada d'Esport Inclusiu està adreçada a públic de totes les edats. Durant la
Jornada es poden practicar diferents modalitats esportives adaptades a tothom
(bàsquet, voleibol, ciclisme, boccia, beisbol, petanca, etc) i altres activitats com
equinoteràpia, gossoteràpia, circuit de seguretat vial i ball.
Torneig de bàsquet en cadira de rodes ciutat de Sant Boi. Memorial Francisco
Molina
Torneig de bàsquet inclusiu entre diferents equips de l' elit del bàsquet en cadira
de rodes d’àmbit nacional.
Aquesta activitat està organitzada per l’entitat Aramis en col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Boi
Cross solidari
Jornada esportiva i familiar que es desenvolupa al parc de la Muntanyeta de Sant
Boi de Llobregat. La recaptació es destina a programes solidaris i de recerca en
patologies mentals que es duen a terme en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Està organitzat pel Club d’Atletisme Sant Boi en col·laboració amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Circuit inclusiu
Recorregut d’uns cinc quilòmetres que comença i acaba al camí del Sorral, i que
discorre pel riu Llobregat fins al parc fluvial del Prat. El circuit està senyalitzat i
és apte per fer amb cadira de rodes, amb joëlette (carro adaptat per fer senderisme) i hand-bike (bicicleta impulsada amb les mans). Fins i tot hi ha un punt de
recàrrega de bateries per a cadires de rodes elèctriques a prop de Can Comas.
És una iniciativa de la Fundació Itinerarium en col·laboració amb l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.
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Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Departament d’Esports
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52

10.A.9. GUIA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Descripció

En aquesta guia hi trobareu els diferents serveis i activitats esportives que s’ofereixen i que es poden practicar a la nostra vila. Així mateix hi consten les característiques i ubicació dels diversos equipaments esportius. També s’aporten
dades de les nombroses entitats i associacions esportives que configuren el
teixit associatiu de la ciutat.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Informació
i tramitació

Departament d’Esports
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52

Més informació

Equipaments esportius

10.B. ALTRES RECURSOS
10.B.1. FEDERACIONS D’ESPORT ADAPTAT
Descripció

Hi ha diverses federacions i clubs esportius on es practiquen diferents modalitats esportives adaptades. L’objectiu és que persones amb discapacitat puguin
practicar esport dins d’una federació o club esportiu amb unes infraestructures
idònies per tal de cobrir les seves necessitats especials. Ofereixen tant la pràctica d’esport adaptat de nivell inicial com de competició.

Persones
destinatàries

Persones amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat o targeta
acreditativa de la discapacitat.

Informació
i tramitació

Aquestes federacions estan organitzades per tipus de discapacitat.
Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF)
Carrer Tàrrega, 48 - 08027 Barcelona
Tel.: 93 340 92 00 / Fax: 93 408.12.85
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Informació
i tramitació
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Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC)
Rbla. Guipúscoa, 23-25, 1r, despatx F - 08018 Barcelona
Tel.: 93 308 05 22 / Fax: 93 308 02 28
A/e: fecpc@fecpc.org
Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat intel·lectualACELL
Gran Via de les Corts Catalanes, 645 9è - 08010 Barcelona
Tel.: 93 274 98 10 / Fax: 93 318 38 21
A/e: esports@federacioacell.org

①①
Serveis de mobilitat
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11.A RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
11.A.1. PACTE CÍVIC PER LA MOBILITAT

Descripció

El Pacte cívic per la mobilitat sostenible i segura es configura com l’eina de
treball per definir el nostre model de mobilitat i per definir com és la ciutat que
volem per a nosaltres i per a les generacions futures. És la base per a l’elaboració
del Pla de mobilitat de Sant Boi de Llobregat.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Més informació

Pacte cívic per la mobilitat

11.A.2. RESERVA DE PLAÇA D’APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT AMB MOBILITAT REDUÏDA
Descripció

És el document acreditatiu que dona dret a les persones amb discapacitat que
tenen mobilitat reduïda a tenir un espai reservat a la via pública per estacionar el
seu vehicle tan a prop com sigui possible del seu domicili, lloc de feina o estudi.
La valoració de la sol·licitud es realitzarà en el marc d’una comissió que estudia
cada cas de manera individual.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda conductores o no del
vehicle amb el qual facin els desplaçaments.

Informació
i tramitació

La concessió serà sempre provisional i la zona reservada podrà ser modificada
per l’Ajuntament per raons d’interès públic.
Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1- 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

Més informació

Reserva de plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

11.A.3. TARGETA DE PERMISSIBILITAT D’APARCAMENT
Descripció

Document acreditatiu que dona dret a les persones amb discapacitat amb barem de mobilitat reduïda per aturar-se o estacionar el seu vehicle tan a prop com
sigui possible del punt d’accés o de destinació.
Les modalitats de targeta d’aparcament són les següents:
○ Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
○ Targeta d’aparcament de transport col·lectiu
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○

Persones
destinatàries
○

Persones conductores: persones amb discapacitat que superin el barem de
mobilitat reduïda o tinguin dificultats visuals agudes tant si condueixen el
seu propi vehicle com si no.
Persones no conductores: infants menors de 3 anys que depenen d’aparells
tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

Informació
i tramitació

Oficina Municipal d' Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l' Ajuntament, 1- 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

Més informació

Targeta de permissibilitat d’aparcament per a persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda

11.A.4. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT FIX
Descripció

És un servei de transport adaptat a les persones amb discapacitat i mobilitat
reduïda que requereixen aquest tipus de servei per poder accedir als centres i
els recursos tipificats en l’atenció a les persones amb discapacitat.

Persones
destinatàries

Les persones empadronades a Sant Boi de Llobregat amb el certificat de reconeixement del grau de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat que
superin el barem de mobilitat reduïda i que assisteixin de manera regular a un
centre específic.

Informació
i tramitació

Oficina Municipal d' Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1- 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

Més informació

Transport fix per a persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda

11.A.5. TRANSPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I BAREM DE
MOBILITAT REDUÏDA. TRANSPORT PORTA A PORTA
Descripció

Servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda i limitació funcional
que necessiten un vehicle adaptat per als seus desplaçaments no recurrents. La
persona beneficiària d’aquest servei podrà utilitzar-lo per realitzar qualsevol activitat puntual: realitzar gestions, anar de compres, assistir a activitats culturals,
lúdiques, etc.

Persones
destinatàries

Les persones empadronades a Sant Boi de Llobregat amb el certificat de reconeixement del grau de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat
que superin el barem de mobilitat reduïda i acreditin la limitació funcional de la
mobilitat.
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Informació
i tramitació

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1- 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

Més informació

Transport porta a porta
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11.A.6. TRANSPORT PÚBLIC
Descripció

Sant Boi de Llobregat compta amb una xarxa de transport públic que inclou els
Ferrocarrils de la Generalitat i nombroses línies d’autobús que comuniquen la
ciutat amb la resta de poblacions properes.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania.

Més informació

Transport públic a Sant Boi de Llobregat

		

11.B.- ALTRES RECURSOS
11.B.1. OBTENCIÓ O RECONVERSIÓ DEL CARNET DE CONDUIR
I ADAPTACIÓ DEL VEHICLE

Descripció

Ajut econòmic per a l’obtenció o reconversió del carnet de conduir, o per a l'adaptació del vehicle a les necessitats de la persona amb discapacitat. Aquest ajut
es pot tramitar des del Departament d’ Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat i amb barem de mobilitat reduïda amb capacitat de
conduir un vehicle.

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

Consultar la convocatòria anual dels ajuts del Programa d'atenció social a les
persones amb discapacitat (PUA)
Ajuts PUA de la Generalitat de Catalunya

11.B.2. AJUTS PER L’ADAPTACIÓ D’UN VEHICLE
Descripció

Ajut per ajudar a cobrir les despeses ocasionades per la mobilitat i el transport i
per proporcionar els mitjans per augmentar la capacitat de desplaçament.
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Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat que no puguin utilitzar els transports públics col·lectius.

Informació
i tramitació

Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi de Llobregat
Carrer Bonaventura Aribau, 11 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 654 36 11 / Fax: 93 630 82 93

Més informació

Consultar la convocatòria anual dels Ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)
Ajuts PUA de la Generalitat de Catalunya

11.B.3.- EXEMPCIÓ DE L’IMPOST DE MATRICULACIÓ DE VEHICLES

Descripció

Persones
destinatàries

Informació
i tramitació

Les persones amb discapacitat tenen dret a tramitar l’exempció de l'impost de
matriculació del seu vehicle.
Persones amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat o targeta
acreditativa de la discapacitat amb un percentatge igual o superior al 33%. El
vehicle ha d’estar a nom de la persona amb discapacitat i ha de ser del seu ús
exclusiu.
La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle.
Cal adreçar-se a la delegació d’Hisenda.
Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
Oficina Tributària de Cornellà
Carrer Vicens Livina, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 377 71 51

11.B.4. EXEMPCIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
(CIRCULACIÓ)
Descripció

Persones
destinatàries

És la quota anual que abonen les persones que tenen un vehicle, per tal de
poder circular. Les persones amb discapacitat física que tinguin el certificat de
discapacitat en grau igual o superior al 33 % estaran exemptes de pagar l'impost
de circulació tant per als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com
per als destinats al seu transport.
S'han de donar les condicions següents:
○
○
○

Cal tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat.
La persona amb discapacitat ha de ser la titular del vehicle.
Qualsevol cotxe matriculat a nom d'una persona amb discapacitat, a partir
del 33%, independentment dels cavalls de potencia fiscal i de si n’és o no la
persona conductora.

Ha de ser per ús exclusiu de la persona amb discapacitat.

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat

Informació
i tramitació

85

Si el vehicle es nou per poder matricular-lo, es necessari dirigir-se a Cal Núria
(organisme d’Hisenda) i demanar l'exempció provisional de l'impost, que ha de
constar en el model d'instància de l'alta a l'IVTM que us facilitarà l'administració.
Cal Núria
Plaça de l’ Ajuntament 20-21 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel: 93 472 92 45

Més informació

ORGT
Si el vehicle ja està matriculat cal dirigir-se a l’Oficina d’Atenció al Públic (OMAP)
Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, s/n - 08830 Sant Boi
Tel.: 93 635 12 12 - 93 654 82 23

11.B.5. REDUCCIÓ DE L’IVA EN L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE ESPECIAL
Descripció

Les persones que adquireixin un vehicle a motor destinat a transportar habitualment una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, sigui o no la persona
conductora, tenen dret a tramitar la reducció en el tipus impositiu de l'IVA.

Persones
destinatàries

Persones que adquireixen vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat (en cadira de rodes o mobilitat reduïda).

Informació
i tramitació

La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle. Cal adreçar-se a la delegació d’Hisenda que correspongui a la persona contribuent segons el seu domicili.
Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
Oficina Tributària de Cornellà
Carrer Vicens Livina, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 377 71 51

Més informació

Cal tenir en compte la possibilitat de sol·licitar un ajut econòmic per a l’adquisició d’un vehicle mitjançant el programa d’ajudes individuals per a persones amb
discapacitat de la Generalitat de Catalunya.

11.B.6. LLOGUER D’AUTOCARS I MICROBUSOS ADAPTATS
Descripció

Hi ha diverses entitats i empreses de lloguer de vehicles que tenen furgonetes,
microbusos i autocars adaptats.

Persones
destinatàries

Serveis que lloguen vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat (en cadira de rodes o mobilitat reduïda).

Informació
i tramitació

AUDICA (Associació d’ Empresaris de Transport Discrecional de Catalunya)
Carrer Mare de Déu del Coll, 52 - 08023 Barcelona
Tel.: 93 213 54 16 | audica@audica.com
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Cal posar-se en contacte amb les entitats o empreses i demanar pressupost. Els
preus depenen del lloc de destinació, dels horaris i de les dates.

11.B.7. TARGETA DAURADA RENFE
Descripció

La targeta daurada de la RENFE ofereix una reducció del 40% de l’import del bitllet en tots els trens regionals i rodalies. En AVE i llarg recorregut, el descompte
és d’un 40% de dilluns a dijous i d’un 25% els divendres, dissabtes i diumenges.

Persones
destinatàries

Persones més grans de 60 anys i pensionistes més grans de 18 anys amb invalidesa permanent, absoluta o gran invalidesa, o persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. També és vàlida per a un o una acompanyant de
la persona amb discapacitat.

Informació
i tramitació

Estacions de RENFE i agències de viatge.

Més informació

El lliurament és immediat i s'ha de renovar cada any. RENFE ofereix serveis especials per a persones amb mobilitat reduïda.
Targeta daurada
Serveis de RENFE per a persones amb mobilitat reduïda

11.B.8. TARGETA DE PENSIONISTA I DE PERSONA AMB DISCAPACITAT I ACOMPANYANT DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)
Descripció

Les persones amb discapacitat i els seus acompanyants poden viatjar gratis o
amb un descompte en els FGC en la zona de Barcelona.

Persones
destinatàries

Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% amb indicació que
la persona titular ha d'anar acompanyada. Dona dret a viatjar a la persona titular
i un o una acompanyant, que han de realitzar el mateix trajecte.

Informació
i tramitació

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Atenció al client: 900 901 515
www.fgc.cat

Més informació

Amb la targeta acreditativa de discapacitat atorgada pel Departament d'Afers
Socials i famílies, ja no serà necessària.
Tarifes FGC

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat
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11.B.9. TARGETA ROSA. PASSI METROPOLITÀ D’ACOMPANYAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I ACOMPANYANT DELS FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Descripció

Títol de transport que dona dret a viatjar de manera gratuïta o bé a preu reduït
pels serveis de transport col·lectiu integrats de l’àrea metropolitana de l’EMT
(Entitat Metropolitana del Transport).

Persones
destinatàries

Persones empadronades en un municipi de l'àmbit de l'Entitat Metropolitana del
Transport (EMT), de més de 65 anys o en possessió del certificat de reconeixement del grau de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat.

Informació
i tramitació

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat
Entitat Metropolitana de Transport (EMT)
Carrer 62, núm. 16-18, sector A, Zona Franca - 08040 Barcelona
Tel.: 93 223 51 51 / Fax: 93 223 44 43
A/e: info@emt-amb.com

11.B.10. SERVEI ATENDO
Descripció

Les empreses responsables de les infraestructures ferroviàries espanyoles, Adif
i RENFE, ofereixen un servei destinat a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat. Aquesta prestació, anomenada ATENDO, pretén atendre i assistir
aquest col·lectiu i oferir una atenció personalitzada: facilitar els accessos als
trens i el trànsit per l’estació.

Persones
destinatàries

○
○
○

Persones amb discapacitat amb cadira de rodes que es desplacen de manera autònoma.
Persones amb discapacitat que tenen dificultats en els seus desplaçaments.
Persones amb discapacitat visual amb o sense gossos guia.

Informació
i tramitació

Es pot demanar informació a les diferents estacions de tren, oficines de venda de
RENFE i agències de viatges. També es pot fer a través del telèfon 902 24 05 05.

Més informació

ATENDO
○ Incidències i reclamacions - 900 878 333.
○ Oficina Central Renfe ATENDO - 917 744 040.
○ Informació: 91 214 05 05 (24 hores)
○ Telèfon de compra, canvi i anul·lació de bitllets per a persones amb discapacitat visual: 900 400 555.
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11.B.11. SERVEI SENSE BARRERES

Descripció

Sense Barreres és un servei d'assistència a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda dels aeroports espanyols. Aquesta mesura comunitària suposa
un gran avenç social per a les persones amb discapacitat, ja que garanteix que
totes les persones puguin gaudir del transport aeri entre qualsevol punt de la
geografia europea, sigui quina sigui la seva discapacitat.

Persones
destinatàries

Totes les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

Informació
i tramitació

La sol·licitud es pot realitzar als telèfons 902 404 704 i 91 321 10 00, o a través
de la pàgina web d'AENA.

①②
Accessibilitat
Universal
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12.A RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
12.A.1. ACCIONS MUNICIPALS D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

Descripció

En matèria d’accessibilitat universal, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té
els objectius següents:
○
○

○

Situar l’accessibilitat com un element important en la qualitat de vida de
tota la ciutadania.
Difondre el paradigma de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom
perquè cada entorn, productes, activitats i serveis puguin ser utilitzats per
totes les persones en la major extensió possible.
Introduir l’accessibilitat d’entorns, productes i serveis com a elements de
qualitat en la gestió pública.

Seguint aquesta línia, s’han realitzat les actuacions següents:
Pla d’accessibilitat universal 2019-2024.
○ Pàgina web accessible AA.
○ Cursos de formació contínua per a treballadors i treballadores municipals
sobre accessibilitat universal.
○ Ajudes tècniques en accessibilitat a l'Oficina d'Atenció al Públic (OMAP).
L'ajuda tècnica consisteix en dos bucles d'inducció magnètica, un de taula i
l'altre de mostrador.
○ Dos plànols autorelleu a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i a l'Oficina
d'Atenció al Públic (OMAP).
○ Cinc monorampes per a diferents equipaments municipals.
○ Tres bucles magnètics: per a Cal Ninyo, la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer,
Can Massallera.
○ Lupes, manuals i electròniques (Clear Reader, Optelec Compact) i tres ligtning USB a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
○ Adaptacions accessibles per fer més inclusius els esdeveniments de ciutat,
s’especifiquen a la programació de cada acte.
○ Actuacions per fer accessibles els esdeveniments públics:
○ Guia per fer accessibles els esdeveniments públics.
○ Activitats de formació adreçada al personal tècnic que les organitza.
○

Algunes d'aquestes actuacions han estat possible gràcies a la Diputació de
Barcelona i Ilunion.
Persones
destinatàries

Tota la ciutadania, especialment les persones amb discapacitat.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
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Video Sant Boi ciutat inclusiva i accessible.

12.A.2. PLA D’ACCESSIBILITAT
Descripció

Les ciutats han d’oferir unes condicions que afavoreixin l’autonomia de tots els
seus ciutadans i permetin la participació de tothom en la vida col·lectiva, en la
mesura que cadascú desitgi. L’adaptació de l’àmbit urbà per tal d’eliminar-hi tot
tipus de barreres i obstacles ha esdevingut una prioritat social en el nostre municipi amb l’objectiu d’apropar l'accessibilitat al conjunt de la ciutadania, amb
independència de les condicions físiques o sensorials de cadascú.
Des de l’any 1998, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat manté convenis de
col·laboració amb la Secció d'Accessibilitat de la Diputació de Barcelona per
millorar l'accessibilitat del municipi.
El Pla d’accessibilitat és un instrument de promoció de l’accessibilitat en l’àmbit
municipal que identifica les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de
la població (via pública, edificis, transports i comunicació), en proposa solucions
i estableix un programa per eliminar-les progressivament perquè el municipi sigui plenament accessible d’una manera racional i planificada.

Persones
destinatàries

Tota la ciutadania, especialment les persones amb mobilitat reduïda.

Informació
i tramitació

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

12.B. ALTRES RECURSOS
12.B.1. CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SIRIUS
Descripció

És un servei que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i
que pertany a l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres que
s’ofereix a la gent gran i a les persones amb discapacitat, per tal de millorar-ne
l'accessibilitat i afavorir la integració social. El centre ofereix, entre altres serveis, assessorament per a la supressió de barreres i l’adaptació de l'habitatge.

Persones
destinatàries

Persones amb discapacitat i gent gran, els seus familiars, persones que en tenen
cura i entitats i empreses del sector.

Informació
i tramitació

Centre per l’Autonomia Personal Sírius
Passeig del Taulat, 266-270 - 08019 Barcelona
Tel.: 93 483 84 18
A/e: sirius.tsf@gencat.cat
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Tríptic informatiu

12.B.2. CENTRE DE VIDA INDEPENDENT
Descripció

Entitat que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència i amb discapacitat per afavorir-ne l’autonomia i evitar la sobrecàrrega
de les seves famílies, gràcies a la implantació de productes de suport, tecnologia
i eliminació de les barreres arquitectòniques.

Informació
i tramitació

Centre de Vida Independent
Passeig de la Vall d'Hebron, 159-169 - 08035 Barcelona
Tel.: 93 511 27 03

12.B.3. ÀREA DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ
DE BARRERES
Descripció

L’Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de la Supressió de Barreres de la Generalitat de Catalunya és un òrgan de participació externa i de consulta que realitza
funcions d'informació i assessorament en matèria d'accessibilitat.

Persones
destinatàries

Tothom que vulgui fer consultes sobre accessibilitat.

Informació
i tramitació

Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres
Passeig Taulat, 266-270 - 08019 Barcelona
Tel.: 93 483 10 00
A/e: accessibilitat.tsf@gencat.cat

①③
Àmbit associatiu
i col·laboratiu
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13.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
13.A.1. CONVOCATÒRIA ANUAL DE SUBVENCIONS DE FOMENT
DE L’ACTIVITAT D’ENTITATS I GRUPS

Descripció

L'objecte de la convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions durant l’any en curs a entitats, particulars i grups de particulars que duguin a terme
activitats al municipi de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin
la competència municipal en diferents matèries.
Subvencions anuals adreçades a entitats de l’àmbit de discapacitat per a la realització de projectes i activitats.

Persones
destinatàries

Entitats, particulars i grups de particulars que duguin a terme activitats al municipi de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin la competència
municipal en diferents matèries.

Informació
i tramitació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

Més informació

Convocatòria subvencions

13.A.2. CONVENIS NOMINATIUS AMB ENTITATS LOCALS
Descripció

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat signa convenis anuals amb entitats del
municipi per al desenvolupament de projectes i serveis que per les seves característiques no es poden acollir a una subvenció per concurrència competitiva.

Informació
i tramitació

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 12 / Fax: 93 630 18 56
A/e: omap@santboi.cat

13.A.3. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS DE L’ÀMBIT
Descripció

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat signa anualment convenis de col·laboració
amb institucions de l’àmbit de la discapacitat que recullen actuacions que afa-

Guia de recursos per a persones amb discapacitat Sant Boi de Llobregat

95

Alguns d’aquests convenis són els següents:
Federació ECOM
Conveni anual de col·laboració per al funcionament i l’execució d’activitats per
a les persones amb discapacitat del municipi (col·laboració en jornades, actuacions d’accessibilitat, formació, etc).
Flisa/Ilunion
Conveni anual de col·laboració per a projectes i activitats per a persones amb
discapacitat i malaltia mental del nostre municipi (inserció laboral, accions d’accessibilitat, formació, etc).
Més informació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi

13.A.4. BEQUES PER A JOVES
Descripció

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat obre una convocatòria de concessió de
beques per col·laborar en el finançament de projectes dels i de les joves del
municipi (formació reglada, mobilitat, conciliació de la vida familiar amb la vida
laboral i/o formativa de mares joves, autonomia de persones joves amb discapacitat), amb la finalitat de promoure i facilitar els processos d'emancipació juvenils i garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social entre la població jove.
BEQUES TIPUS D: per a activitats i projectes formulats per joves amb discapacitat.
Joves del municipi.

Persones
destinatàries
Informació
i tramitació

La Factoria Jove de Can Massallera.
Carrer Mallorca, 30 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 98 43
A/e: elpunt@santboi.cat

①④
Activitats de
participació,
sensibilització
i inclusió
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14.A RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
14.A. ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ

Descripció

Al llarg de l’any l’Ajuntament de Sant Boi, en col·laboració amb les entitats de
l’àmbit de persones amb discapacitat, organitza diferents activitats de sensibilització i inclusió adreçades a la població en general. Algunes d’aquestes activitats són les següents:
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Des de l’any 2012, en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre) se celebra una fira, on una vintena entitats i serveis de
l’àmbit de la discapacitat del municipi mostren la important tasca que desenvolupen i organitzen jocs i tallers de sensibilització adreçats a tota la ciutadania.
Pessebre vivent accessible al barri de la Cooperativa
En el marc del Pessebre vivent que s’organitza anualment al barri de la Cooperativa, les persones amb mobilitat reduïda disposen d’un servei de desplaçament
accessible.
Click Factory Fest, Fira lúdica i del col·leccionisme Playmobil
Amb aquesta Fira es posa a l'abast de tota la ciutadania, sense excepcions,
un dels actius més importants de la ciutat: l'activitat cultural i l'oci en família.
Aquesta activitat està organitzada pel Click Factory Fest en col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Una part de la recaptació de l’entrada va
adreçada a entitats que treballen per a la inclusió de les persones amb discapacitat del municipi.
Gala solidària Múevete por los que no pueden
Iniciativa solidària, per donar a conèixer les malalties rares o minoritàries, perquè la població pugui entendre, donar suport i ajudar les persones que les pateixen. L'acte consisteix en el lliurament d’ajudes a la investigació.
Cinefòrum Salut Mental. Entitat Equilibri
En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental (dia 10 d’octubre), cada any l’entitat Equilibri, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, organitza un cinefòrum per donar a conèixer la realitat de la malaltia mental i contribuir
a desestigmatitzar-la.
Aprenem. Associació Aramis
Activitat adreçada a la comunitat educativa que consisteix en la realització
d’unes sessions de sensibilització, principalment pràctiques, al voltant de diferents tipus de discapacitat (auditiva, visual, física i intel·lectual).

Més informació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi

①⑤
Serveis d’informació
i consulta
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15.A RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
En l’actualitat funcionen els serveis d’informació i consulta següents:
Centre d’informació de la discapacitat (CID)
Aquest centre té com objectiu seleccionar, adquirir, tractar, organitzar i difondre tota la informació i documentació relacionada amb la discapacitat i malaltia
mental.
Adreçat a tota la ciutadania, però especialment a:
○ Persones que pateixen algun tipus de discapacitat
○ Familiars de persones amb discapacitat
○ Comunitat educativa
○ Professionals
○ Entitats i associacions
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Carrer Baldiri Aleu, 6-8
Tel.: 93 630 97 60
Fax: 93 630 97 58

Més informació

Blog del CID

Més informació

Fes la teva consulta online! PICDIF
Aquest és un servei d'atenció per correu electrònic en el qual podràs plantejar
dubtes o fer consultes relacionades amb els serveis, recursos i activitats per a
persones amb discapacitat. Les respostes es fan per correu electrònic.
PICDIF

Més informació

Espai t’escoltem
Es troba la informació d'interès sobre les propostes d'actuació o millora i suggeriments més freqüents, a més de l'entrada al formulari per a poder enviar una
comunicació.
T’Escoltem

①⑥
Dignitat, igualtat
i drets
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16.B. ALTRES RECURSOS
16.B.1. INCAPACITACIÓ I TUTELA

Descripció

La incapacitació és el procés judicial destinat a protegir els drets i el patrimoni
de les persones que no tenen capacitat per a l'autogovern.
La tutela és la forma jurídica que, atesa la manca de capacitat d'autogovern
d'una persona, permet designar-ne una altra, anomenada tutor o tutora, que té
els drets i facultats següents:
○ 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 inclusió social.
○ Representar el tutelat i administrar-ne els béns.
○ La tutela pot ser exercida per una persona física (que sol ser un familiar) o
per una persona jurídica (que sol ser una fundació sense ànim de lucre).
Per acomplir amb la Convenció del Drets de les Persones amb Discapacitat de
la ONU, s'està treballant per modificar aquests termes i avançar en l'accés a les
mesures de suport per a la presa de decisions.

Més informació

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, gestiona el servei de tutela,
un servei social especialitzat que duen a terme les entitats tutelars a partir d'un
nomenament judicial, quan l'entorn familiar d'una persona incapacitada no se'n
pot fer càrrec o el jutge o jutgessa considera que no és idoni que se'n faci.
Incapacitació i tutela. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Incapacitació i tutela. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

16.B.2. GUIA PRÀCTICA PER DEFENSAR ELS DRETS DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA
Descripció

Les persones amb discapacitat física són titulars dels mateixos drets que la resta de la ciutadania. No obstant això, sovint veuen seriosament limitat l'accés a
l'exercici d'aquests drets, ja sigui per la presència de nombroses barreres (de
caràcter laboral, econòmic i/o social), per l'actitud d’altres conciutadans o pel
mateix desconeixement d’aquests drets.
Per facilitar el camí de la denúncia de la vulneració dels drets, des d’ECOM es va
elaborar la “Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física”, amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.
Sota el lema “Empodera’t, Informa’t i Actua!”, es va fer aquesta guia, que està
pensada com una eina pràctica i útil, i que pretén promoure l’autodefensa dels
drets així com la denúncia de qualsevol vulneració.
La guia, que està organitzada en set capítols, facilita informació per tal de conèixer quins són els seus drets, que no són més que els drets humans, els mateixos
que els de qualsevol altra persona, tal com estableix la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, publicada el 2006 per les
Nacions Unides, sobre la qual la guia també fa menció. Així mateix, vol estimular
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les persones a denunciar qualsevol situació de vulneració.
La guia inclou mecanismes per aprendre a detectar una discriminació i informació útil per tal de denunciar-la si es dóna el cas, amb referències als principals
organismes on adreçar-se per rebre assessorament i enllaços als formularis de
denúncia.
Si bé el procés de defensa dels drets pot ser llarg, enrevessat i requereix un esforç i una dosi d’energia important per part de la persona que ha viscut la vulneració dels seus drets, denunciar les vulneracions i reivindicar els drets és l’única
manera d’avançar en l’exercici dels drets i en la lluita contra la seva vulneració.
Hi pot accedir:
○ Persones amb discapacitat, familiars, professionals i ciutadania que estigui
interessada.
○ Es pot consultar en versió extensa i en versió Lectura Fàcil.
○ Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat
física (extensa)
○ Guia pràctica per defensar els drets de les persones amb discapacitat física (Lectura Fàcil)

16.B.4. DENÚNCIES EN MATERIA D’ACCESSIBILITAT
Descripció

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té articulat un sistema d'informació, consultes i denúncies dins l'àmbit de
l'accessibilitat que permet sol·licitar informació o presentar una denúncia sobre
incompliments normatius en aquesta matèria.
El servei s'adreça a totes les persones i entitats que vulguin presentar denúncia,
sol·licitar informació sobre la normativa i els criteris d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat, o que requereixen un informe d’aplicació
d’aquests criteris i a totes les persones i entitats que vulguin denunciar incompliments en aquesta matèria.

Més informació

Generalitat de Catalunya. Consultes i denúncies en matèria d’accessibilitat.

①⑦
Teixit associatiu
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17.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS

Descripció

Sant Boi de Llobregat compta amb un ric teixit associatiu que ofereix un ampli
ventall de recursos i serveis adreçats a millorar el benestar de les persones amb
discapacitat del municipi.

Més informació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi

①⑧
Accions positives
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Descripció

18.A. RECURSOS MUNICIPALS I LOCALS
Des de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es realitzen tot un seguit d’accions
positives perquè les persones amb discapacitat del municipi puguin tenir els
mateixos drets com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Algunes d’aquestes accions són:
○ Reserva de places per a infants amb discapacitat als casals d’estiu municipals.
○ Reserva de dues places per a dones amb discapacitat a totes les activitats
del Centre de Recursos de les Dones.
○ Possibilitat de sol·licitud de llengua de signes en algunes de les activitats
municipals.
○ Adaptació d'informació rellevant en lectura fàcil per a la ciutadania.

Més informació

Àmbit persones amb discapacitat
Can Jordana
Carrer Ebre, 27 (cantonada Carles Martí i Vilà) - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 635 12 00 / Fax: 93 654 37 52
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
Instagram: @sumemcapacitatsStBoi
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107

108

Sumem Capacitats

Guia de recursos
per a persones
amb discapacitat

