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Organització

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona 
(IMPD) és un organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’IMPD té com a missió promoure activitats, programes i serveis 
per a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de 
Barcelona, mitjançant els equips de treball propis i la col·laboració 
amb les entitats de l’àmbit de la diversitat funcional, per millorar 
la qualitat de vida, l’autonomia personal i la vida independent 
d’aquestes persones. 

També té la missió de dissenyar i impulsar les polítiques de 
promoció de l’accessibilitat als serveis, les activitats i els espais 
de la ciutat, tant pel que fa a les possibilitats de desplaçament 
com pel que fa a la possibilitat que les persones amb discapacitat 
puguin accedir i gaudir d’aquests recursos com a part de la 
ciutadania. 
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1 Òrgans de govern
 Els òrgans de govern de l’IMPD són el Consell Rector,  
 la  Comissió Executiva i la Presidència. 

1.1 Consell Rector
El Consell Rector està format per deu regidors i regidores i alts càrrecs de 
l’Ajuntament i per deu representants de les persones amb discapacitat de la ciutat 
de Barcelona escollits per elecció directa. L’any 2020 ha celebrat dues reunions i 
ha estat format per les persones següents:

Per part de l’Ajuntament: 
•	Presidenta:
Margarita Marí-Klose, regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran (fins	al	
10/03/2020).
David Escudé Rodríguez, regidor d’Infància, Joventut i Gent Gran (de l’11/03/2020 
al 10/06/2020).
Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut i Gent Gran (des de l’11/06/2020).

•	Vicepresidenta:
Laura Pérez Castaño. Tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI.

•	Membres:
Guillermo Basso de Ros, representant de Barcelona pel Canvi.
Montserrat Benedí Altés, regidora d’ERC.
Inmaculada Delgado Álvarez, regidora del PPC.
Ricard Fernández Ontiveros, gerent de l’Àrea de Drets Socials.
Neus Munté Fernández, regidora de Junts per Catalunya.
Nicolás Ortiz Cuevas, representant de Cs.
Antoni Serratosa Serdà, representant del PSC.



Memòria 2020 de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 7

Representants de les persones amb discapacitat: 

•	Discapacitat física: Neus Carbonell Guasch (des de l’1/10/2020), Bertrand de 
Five	Pranger,	José	Miguel	Esteban	Lupiáñez	(fins	al	30/09/2020),	Neus	Mora	
Fernández, M. Carme Riu Pascual, Emilio Suárez Sánchez.

•	Discapacitat per trastorn de salut mental: Xavier Comín del Castillo,  
Edgar Vinyals Rojas.

•	Discapacitat auditiva: Encarna Muñoz Chamorro.
•	Discapacitat visual: Dolors Luna Santana.
•	Discapacitat intel·lectual: Montserrat Vilarrasa Monclús.

Representants dels treballadors i treballadores: 

•	Centrals sindicals: David Plantada Sagrera (UGT).
•	Comitè d’empresa: Imma Alemany Ayats (CCOO).
•	Interventora delegada: Susana Navarro Flores.
•	Secretari delegat: Antoni Galiano Barajas.
•	Gerent: Ramon Lamiel Villaró.
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1.2 Comissió Executiva
La Comissió Executiva està formada per sis membres designats per l’Ajuntament 
i els representants de les persones amb discapacitat del Consell Rector. El 2020 
no s’ha celebrat cap reunió de manera excepcional. Els membres de la Comissió 
Executiva són les persones següents: 

Per part de l’Ajuntament:
•	Margarita	Marí-Klose,	regidora	d’Infància,	Joventut	i	Gent	Gran	(fins	al	

10/03/2020).
•	David Escudé Rodríguez, regidor d’Infància, Joventut i Gent Gran (de 

l’11/03/2020 al 10/06/2020).
•	Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut i Gent Gran (des de 

l’11/06/2020).
•	Raül Casas Velo, Transports Metropolitans de Barcelona.
•	Joan Recasens Albadalejo, Gerència d’Habitatge
•	Francisco Ramos, Barcelona Activa.
•	Jordi Sánchez Masip, Direcció d’Acció Social.

Representants de les persones amb discapacitat:
•	Discapacitat física: Bertrand de Five Pranger, José Miguel Esteban Lupiáñez, 

Neus Mora Fernández, M. Carme Riu Pascual, Emilio Suárez Sánchez.
•	Discapacitat per trastorn de salut mental: Xavier Comín del Castillo,  

Edgar Vinyals Rojas.
•	Discapacitat auditiva: Encarna Muñoz Chamorro.
•	Discapacitat visual: Dolors Luna Santana.
•	Discapacitat intel·lectual: Montserrat Vilarrasa Monclús.

Amb veu i sense vot:
•	Interventora delegada: Susana Navarro Flores.
•	Secretari delegat: Antoni Galiano Barajas.
•	Gerent: Ramon Lamiel Villaró.
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2 Organigrama
 Els serveis i l’activitat de l’IMPD s’ordenen segons els eixos següents:

•	Administració i personal. Direcció 
i execució de la gestió econòmica, 
administrativa i dels recursos humans 
de l’IMPD, d’acord amb la normativa i 
les	polítiques	municipals	específiques.

•	Promoció i suport. Treballa 
conjuntament amb diferents 
departaments municipals, centrals 
i territorials, assessora i busca 
respostes	a	fi	que	les	persones	
amb discapacitat puguin fer ús 
dels serveis i gaudir-ne. També 
fomenta la participació ciutadana 
i l’associacionisme mitjançant el 
suport a les entitats de persones 
amb discapacitat de la ciutat. Té 
una incidència especial en les línies 
estratègiques d’accessibilitat física 
i comunicativa, mobilitat, cultura i 
lleure, serveis personals i foment de la 
participació, entre d’altres. 

•	Estratègia i coordinació. Coordinació 
de	l’acció	estratègica,	planificació	i	
avaluació de l’Institut i direcció de 
serveis, programes i recursos de 
vida independent, promoció i suport 

i d’atenció i assessorament, d’acord 
amb els objectius d’accessibilitat 
universal, inclusió, autonomia i 
reconeixement de drets de les 
persones amb diversitat funcional. 

•	Serveis de Vida Independent. Inclou 
els equips d’atenció precoç i el 
programa de vida independent.

•	Serveis d’atenció i assessorament. 
Inclou els serveis que donen resposta 
a les demandes d’informació 
i assessorament especialitzat. 
També és responsable de l’Equip 
d’Assessorament Laboral. 

•	Planificació	i	avaluació. Analitza 
la realitat i les necessitats de 
les persones amb diversitat 
funcional i coordina l’elaboració 
del Pla d’accessibilitat universal de 
Barcelona. Fa seguiment i avaluació 
de les activitats pròpies i l’elaboració 
d’indicadors i informes. També 
participa en plans i programes 
transversals de l’Ajuntament i en 
l’intercanvi amb altres ciutats.

Gerència

Administració 
general i 
personal

Promoció  
i suport

Estratègia 
i coordinació

Serveis de vida 
independent

Atenció i 
assessorament

Planificació
i avaluació
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Marc d’actuació

El marc d’actuació 2020-2023 de l’IMPD estableix quatre àmbits 
que recullen els serveis i les intervencions de l’Institut. Moltes 
d’aquestes actuacions es porten a terme amb la col·laboració 
d’altres òrgans i departaments municipals. Els quatre àmbits són 
els següents:

•	Vida independent i autonomia personal
•	Accessibilitat universal
•	Participació
•	Innovació, estudi i avaluació

1 Vida independent i autonomia personal
Aquest àmbit engloba les actuacions destinades a fomentar i facilitar la prestació 
de	serveis	i	donar	suport	a	les	diferents	àrees	municipals	a	fi	que	les	persones	amb	
discapacitat puguin viure a la ciutat de la manera més autònoma i independent 
possible.

1.1 Suport als serveis a les persones
Col·laboració amb els àmbits de serveis a les persones
L’IMPD treballa amb les àrees municipals de serveis a les 
persones dels districtes i de ciutat per garantir que les persones 
amb discapacitat tinguin accés a l’ús i al gaudi dels equipaments 
i serveis corresponents (lleure, educació, esports, cultura, serveis 
socials, etcètera).
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Lleure
Suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda 
L’IMPD dona suport tècnic i participa en el seguiment del servei 
de suport al bany a la platja, adreçat a les persones amb mobilitat 
reduïda que no poden accedir a l’aigua de manera autònoma. El 
servei està disponible a les platges de la Barceloneta i de la Nova 
Icària i a la zona de banys del Fòrum. El suport inclou l’entrada 
i sortida del mar i també l’assistència en altres moments de 
l’estada a la platja (dutxa, acompanyament al lavabo, vestuari, 
mobilització i desplaçament, entre d’altres). La pandèmia de 
covid-19 que va començar el mes de març i les restriccions 
sanitàries han provocat canvis en el servei de suport al bany. 
Per exemple, s’ha incrementat la dotació de personal amb una 
persona més per a la coordinació del servei i quatre assistents 
personals per poder garantir l’accés a l’aigua, s’ha reforçat el 
servei de neteja i desinfecció al punt d’atenció i als diferents 
elements i materials, i s’ha dotat dels elements de protecció 
individual necessaris per a persones usuàries i per al personal 
d’atenció	i	suport.	També	s’han	modificat	els	recorreguts	
d’entrada i sortida a l’aigua per evitar encreuaments innecessaris.

El	calendari	del	servei	s’ha	modificat	respecte	d’altres	anys:	el	
servei ha estat disponible entre el 4 de juliol i el 27 de setembre 
en horari de matí i tarda (d’11.00 a 15.00 h i de 16.00 a 19.00 h). 
També ha calgut un sistema de reserves en línia i telefòniques 
mitjançant el telèfon 010 per evitar aglomeracions i temps 
d’espera. 

A la zona de banys del Fòrum es desenvolupa l’activitat de 
natació adaptada entre el 23 de juny i el 15 de setembre i en 
horaris de matí i tarda. Aquesta activitat té lloc durant l’any al 
poliesportiu de Can Cuyàs i durant la temporada d’estiu es 
trasllada	a	la	zona	de	banys	del	Fòrum	per	aprofitar	els	beneficis	
que aporta l’aigua de mar, amb un total de 236 hores de servei.

L’activitat durant el 2020 ha estat la següent:

Indicadors 2020 2019 Variació

Persones ateses 1.674 5.266 - 68,2%

Intervencions 3.985 10.564 - 62,3%
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Campanya de Vacances d’Estiu 2020 
L’IMPD ofereix monitors i monitores de suport per garantir la 
inclusió	dels	infants	i	joves	amb	discapacitat	de	fins	a	17	anys	en	
les activitats ordinàries de la Campanya de Vacances d’Estiu. Així, 
l’IMPD fa la valoració i la gestió de les sol·licituds de monitors i 
monitores de suport i el seguiment de les activitats que disposen 
de monitoratge de suport.

Les restriccions en l’activitat social durant l’estiu han provocat la 
disminució de la participació en general d’infants en les activitats 
de lleure, i també s’ha reduït la possibilitat de compartir un monitor 
o monitora de suport entre dos infants. Tanmateix, de les 618 
sol·licituds de monitoratge de suport, s’ha facilitat la inclusió en 
el lleure a 571 nens i nenes mitjançant un monitor o monitora 
de suport (un 16% menys que l’any anterior), després d’un curs 
escolar amb conseqüències en el benestar general dels infants 
amb diversitat funcional. Els 571 infants amb monitor de suport 
(74,6% dels quals són nens i 25,4% són nenes) han fet de mitjana 
3,05 torns, amb un total de 47 torns menys que l’any anterior 
(-3%). L’IMPD ha destinat un total de 681.189,01 euros a la 
campanya de vacances d’estiu, import que inclou la contractació 
i la formació dels monitors i monitores de suport i l’ajut econòmic 
als casals especials d’estiu per a nens i nenes amb discapacitat.

Districte
Nens i 
nenes 

sol·licitants
Torns 

sol·licitants

Nens i 
nenes a 
qui s’ha 
atorgat 
suport

Torns 
atorgats

Dies 
coberts Cost (€) Activitats

Ciutat Vella 50 172 47 139 686 53.056,06 19

L’Eixample 70 230 57 206 1003 73.852,16 28

Sants-Montjuïc 57 155 53 141 700 66.809,57 26

Les Corts 28 76 26 73 368 25.777,68 12

Sarrià-Sant Gervasi 28 88 28 80 388 36.328,26 11

Gràcia 42 151 40 104 495 40.851,26 20

Horta-Guinardó 71 225 71 204 1.041 75.626,06 29

Nou Barris 72 199 58 192 978 69.209,46 23

Sant Andreu 89 310 82 266 1.298 95.101,18 28

Sant Martí 111 375 109 336 1.695 120.141,20 33

Total 618 1981 571 1.741 8.652 656.752,89   229

Altres despeses 2.441,12
Import total ajustat 659.194,01
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L’IMPD ha organitzat sis sessions de formació en línia sobre 
la inclusió dels infants i joves amb discapacitat en l’àmbit del 
lleure per a 104 monitors i monitores de suport, amb un cost de 
1.295 euros.

Casals especials d’estiu per a infants 
Per equiparar el cost de les activitats especials al de les activitats 
ordinàries de la campanya d’estiu, s’ha atorgat un ajut econòmic 
per un total de 20.700 euros a cinc casals amb activitats de lleure 
per a infants amb discapacitat.

Estiu per a tu 
Programa extraordinari d’activitats de lleure i respir oferts durant 
els mesos de juliol i agost del 2020, amb l’objectiu de pal·liar les 
greus conseqüències socials, emocionals i econòmiques que ha 
provocat la crisi sanitària a les famílies amb infants i joves amb 
discapacitat. El programa s’ha adaptat pel que fa a les ràtios i les 
mesures de seguretat adequades al context de covid-19, amb una 
participació de 172 infants, adolescents i joves (65% nois i 35% 
noies). Per a l’organització d’aquestes d’activitat s’ha comptat 
amb un total de 68 monitors i monitores. La quota d’inscripció 
ha tingut un 80% d’exempció en alguns casos, com a resposta a 
situacions econòmiques i socials complexes.

Activitats estables de lleure per a infants i joves 
En l’àmbit de districtes, s’ha donat suport a les activitats de 
lleure i de respir per a l’entorn familiar de persones amb diversitat 
funcional, com el projecte “Temps d’oci a les Corts” i “Anem a 
la	ludoteca	El	Petit	Drac”,	a	Sarrià	-	Sant	Gervasi.	La	figura	del	
monitor i monitora de suport s’ha anat incloent en els plecs de 
condicions dels equipaments infantils: així, els vuit equipaments 
infantils del districte d’Horta-Guinardó han pogut fer activitats 
inclusives. Quant a les activitats per a persones adultes, s’ha 
treballat	en	l’adaptació	del	taller	de	flamenc	amb	el	Centre	Cívic	
Besòs (Sant Martí).

També s’ha col·laborat amb la Universitat de Girona en 
l’elaboració de les guies d’acompanyament, per tal de millorar 
l’atenció en les activitats de lleure educatiu de l’estiu.
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“Temps per a tu” 
Servei de temps de respir per a famílies i persones cuidadores 
d’infants, joves i persones adultes amb discapacitat, que ofereix 
activitats de lleure en espais municipals amb una freqüència 
quinzenal (11 grups) o setmanal (7 grups). Hi ha hagut un total de 
236 participants (62% homes i 38% dones) en 18 grups, amb un 
total de 1.607 hores d’atenció, amb la distribució següent. 

Oferta per districte  Activitat 2020

• Petita infància (d’1 a 3 anys)
• Participants

16 infants (5 nenes i 11 nens)
2 grups

• Districtes
Gràcia i Nou Barris

• Infància i adolescència
(de 4 a 17 anys)

• Participants
129 infants (39 noies i 90 nois)
10 grups

• Districtes
Tots els districtes

• Joves i persones adultes
(18 anys o més)

• Participants
91 persones (45 dones i 46 homes)
6 grups

• Districtes
Sants-Montjuïc
Les Corts
Gràcia
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Educació
Promoció de l’educació inclusiva 
Coordinació de l’IMPD amb el Consorci d’Educació de Barcelona 
en relació amb les iniciatives següents: 

•	Projecte d’inclusió socioeducativa a centres oberts. 
S’ha iniciat la primera fase d’un projecte per a la inclusió 
socioeducativa d’infants, adolescents i joves amb discapacitat 
o problemàtiques de salut mental als centres oberts (CO), 
desplegat entre l’Ajuntament de Barcelona (Departament de 
Salut, Departament d’Atenció Social a la Família i la Infància i 
IMPD), el Centre Obert AEIRaval i el grup de recerca Diversitat 
i Orientació de la Universitat Autònoma de Barcelona de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Durant el 2020 s’ha 
dut a terme la primera fase del projecte, amb cinc sessions 
de treball conjunt sobre els diferents eixos de treball (salut, 
educació i social).

•	Programa CANVIS. Col·laboració amb l’Agència de Salut 
Pública (ASPB) per a l’adaptació del programa CANVIS a les 
capacitats diverses de l’alumnat dels centres educatius. Hi han 
participat professionals d’escoles d’educació especial i d’altres. 
El programa CANVIS promou els hàbits alimentaris saludables i 
l’activitat física entre la població adolescent de 2n d’ESO. 

•	“Transformem els patis”. L’IMPD participa en aquesta taula 
de ciutat, liderada pel Consell Escolar Municipal de Barcelona. 
S’ha treballat per garantir l’accessibilitat dels entorns de joc, la 
diversitat d’activitats per afavorir les oportunitats dels infants 
amb diversitat funcional i s’ha assessorat en els materials de joc 
rotatoris més accessibles i sensorials, amb l’objectiu de garantir 
entorns inclusius i segurs per a tots els nens i nenes.

Sensibilització vers la discapacitat en l’entorn escolar
 Les restriccions causades per la situació de pandèmia han 
provocat l’anul·lació d’activitats de sensibilització que es fan 
de manera estable a l’entorn escolar. Així, activitats que es fan 
cada any, com la Festa dels Sentits de Sarrià o les jornades 
de sensibilització a Nou Barris, s’han hagut d’anul·lar per 
les	dificultats	d’organitzar-les	en	el	context	de	covid-19	i	la	
necessitat de treballar en grups bombolla.
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Esports
Programa “L’esport inclou” 
Coordinació amb l’Institut Barcelona Esports (IBE) en el 
desenvolupament del programa “L’esport inclou”, que promou la 
pràctica esportiva de qualitat de les persones amb discapacitat. 
L’IMPD participa en la Comissió Assessora i la Comissió Ciutadana, 
centrades en l’atenció i la resolució de les demandes de millora i 
queixes, així com en el mateix desenvolupament del programa.

Lliga d’Hoquei de Centres Ocupacionals de Barcelona 
La lliga es va iniciar al mes de febrer i es va haver d’aturar per 
l’estat d’alarma, amb reinici dels entrenaments al mes d’octubre. 
Tanmateix, durant el 2020 no s’han pogut fer les competicions 
entre equips.

En l’àmbit dels districtes, l’IMPD dona suport a iniciatives d’esport 
adaptat i inclusiu. En el context de la pandèmia s’ha reduït el 
nombre d’esdeveniments i s’han prioritzat activitats a l’aire lliure, 
com ara el circuit d’activitat física al parc del Clot de la Mel, una 
activitat dirigida i inclusiva per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i trastorn de salut mental, així com l’adaptació de les 
pistes de petanca al districte de Sant Martí.

Festes
Festes de ciutat
L’IMPD ha col·laborat amb l’ICUB per garantir l’accessibilitat 
de les principals festes de la ciutat com la Festa de la Mercè, 
la celebració de Santa Eulàlia, els Tres Tombs, la nit de Cap 
d’Any i la Cavalcada de Reis, entre d’altres, tot i que hi ha hagut 
esdeveniments anul·lats per la pandèmia. D’altres s’han hagut 
d’organitzar en modalitat virtual, i s’ha treballat per garantir-ne 
l’accessibilitat comunicativa.

L’IMPD ha assessorat en matèries d’accessibilitat per tal que els 
plecs de contractació pública considerin les mesures oportunes, 
tant pel que fa a l’accessibilitat comunicativa com a altres 
elements, com ara la contractació de tarimes i les activitats de 
teatre infantil accessibles.

La Mercè 2020
Com a adaptació a la pandèmia i per evitar concentracions i 
acumulacions de persones, els actes de les festes de la Mercè 
es van repartir en diferents espais de la ciutat. També es va 
limitar l’aforament dels espais i es va incorporar la reserva prèvia, 
sense	reserves	específiques	d’espais	per	persones	amb	mobilitat	
reduïda, però amb acomodament a les persones amb discapacitat 
que ho requerien. El pregó es va retransmetre per Betevé amb 
interpretació en llengua de signes per televisió.
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En el marc de l’Associa’t a la Festa en format virtual, es va 
donar suport a les activitats d’entitats, entre les quals destaquen 
les següents: emissió de Radio Nikosia d’una activitat de 
contacontes en llengua oral i llengua de signes; activitats de 
lluita contra l’estigma en salut mental (taller d’escacs, taller “Peta 
l’estigma”) i actuació de dansa integrada al recinte de l’Hospital 
de Sant Pau.

Festes als districtes i als barris 
S’ha promogut l’accessibilitat i la participació de persones amb 
discapacitat a les festes majors dels barris i districtes que s’han 
pogut organitzar en el context de pandèmia. En destaquem les 
següents:

Sants-Montjuïc 
Mesures d’accessibilitat a la comunicació al actes públics en línia 
del pregó de la festa major de Sants, el Poble-sec, Hostafrancs i 
la Bordeta.

Gràcia 
La Festa Major de Gràcia 2020 ha estat en línia i s’ha treballat 
per garantir l’accessibilitat en les retransmissions i l’organització 
d’actes inclusius, amb subtitulació, llengua de signes i informació 
disponible mitjançant el sistema Wheris al programa en paper i 
digital per fer-lo accessible a persones amb ceguesa.

Biblioteques
Col·laboració amb Biblioteques de Barcelona 
Col·laboració amb l’IMPD per garantir la participació de 
persones amb discapacitat en les activitats programades 
per les biblioteques de la ciutat. S’ha assessorat en matèria 
d’accessibilitat física i comunicativa en relació amb els nous 
projectes	d’edificació	previstos	per	al	2021.	També	s’ha	
col·laborat en la creació de la primera aula sensorial a una 
biblioteca (Biblioteca Bon Pastor), que s’inaugurarà el 2021. 

Teatre i arts escèniques
Mesures d’accessibilitat
Durant el 2020, l’IMPD ha donat suport i assessorament a 
l’accessibilitat de l’oferta d’arts escèniques als responsables del 
Teatre Lliure i del Festival Grec. Pel que fa al Festival Grec, s’ha 
revisat el bucle magnètic de tots els espais, de manera que se 
n’ha garantit el bon funcionament a tots els del Teatre Lliure - 
Sala Fabià Puigserver i del Mercat de les Flors (Sala MAC) i a una 
part dels seients del Teatre Grec. L’espectacle The Mountain al 
Teatre Lliure va disposar de subtitulació en català.
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Teatre infantil accessible 
S’ha donat suport a la programació de sessions inclusives, 
malgrat que la pandèmia ha impedit l’activitat en l’àmbit 
cultural durant molts mesos. En l’últim trimestre de l’any, s’han 
pogut programar dues funcions de teatre infantil accessible 
a la Casa Elizalde i al Centre Cívic Tomasa Cuevas, amb 
interpretació en llengua de signes, subtitulació en pantalla, servei 
d’audiodescripció en directe i visita anticipada i tàctil. 

També s’ha donat suport al cicle Vores i Ales, d’arts escèniques i 
salut mental i emocional.

Projecte Apropa Cultura 
Seguiment del conveni entre l’IMPD, el Consorci de l’Auditori i 
l’Orquestra per al desenvolupament del projecte Apropa Cultura. 
Durant el 2020, el projecte ha ofert un ventall de continguts 
culturals	digitals	adreçats	a	les	persones	confinades	a	domicili	o	
a centres, com “Un matí d’orquestra” a distància i activitats de 
formació en accessibilitat i diversitat. També es va donar suport a 
les Jornades d’accessibilitat i Diversitat “Cultura i salut mental”.

Museus
Pla d’accessibilitat dels espais museístics de l’ICUB 
Durant l’any 2020, s’ha iniciat el Pla d’accessibilitat sectorial 
d’espais museístics de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament 
amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). S’ha treballat amb 
els referents d’accessibilitat dels museus de Barcelona i amb les 
entitats representatives dels sectors de la diversitat funcional. Els 
temes tractats han estat els elements de protecció en l’entorn 
museístic, les afectacions per la covid-19, la interacció de peces, 
rèpliques i recursos tàctils, els continguts i el suport a les visites, i 
la	senyalització	i	els	recursos	electrònics.	També	s’han	identificat	
paràmetres de l’itinerari accessible.

S’han organitzat quatre espais virtuals de participació amb els 
referents d’accessibilitat dels museus i amb entitats de persones 
amb discapacitat amb l’objectiu de dissenyar les solucions tipus. 
S’ha iniciat la redacció d’un document de Pla d’accessibilitat amb 
la voluntat de poder presentar-lo el 2021. 

Promoció de l’accessibilitat en l’àmbit dels museus
Participació a la taula de treball de Museus i Accessibilitat, 
juntament amb personal tècnic de la Diputació de Barcelona, 
l’Agència de Patrimoni Cultural de la Generalitat i Museus de 
Barcelona.
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Turisme
Turisme accessible
Col·laboració amb la Direcció de Turisme i el Consorci de Turisme 
de Barcelona per a l’organització de la tercera edició de les 
jornades de formació “Turisme accessible i atenció al client amb 
discapacitat” (anul·lades a causa de la pandèmia en considerar 
que el format virtual no s’adequava a la naturalesa dels tallers i a 
les activitats de sensibilització).

48h Open House Barcelona
Assessorament en matèria d’accessibilitat en l’onzena edició 
d’aquestes jornades, centrades en el tema de la Ciutat Saludable 
i activitats al llarg dels mesos d’octubre i novembre. Com 
a resultat de l’assessorament s’han dissenyat recorreguts 
interns accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i que 
evitessin espais reduïts i també s’ha donat l’opció de fer visites 
amb diferents modalitats (lliures, amb audioguia, guiades, amb 
interpretació de llengua de signes).

Web Barcelona Turisme 
Acord amb Barcelona Turisme per millorar l’accessibilitat de la 
pàgina web Barcelona Turisme. També es preveu la formació de 
professionals tècnics de Turisme de Barcelona en relació amb 
l’accessibilitat dels productes que elaborin (web, documents com 
PDF, Word).

Altres col·laboracions 
Participació en la Taula de Màrqueting i productes turístics 
de l’Observatori del Turisme de Barcelona. També s’ha 
continuat amb la col·laboració d’Ecologia Urbana per garantir 
l’accessibilitat a les activitats que organitzen (setmana de la 
mobilitat, actes del Dia Internacional del Medi Ambient, mapa 
Barcelona + Sostenible i les rutes als districtes.

Pel que fa a les activitats d’accés al patrimoni de la ciutat, s’han 
hagut d’anul·lar, com ara les rutes i itineraris als districtes, o la 
renovació d’elements com ara la maqueta de la ciutat situada a la 
plaça de Catalunya.

Serveis socials
Servei d’Atenció Residencial Urgent per a Persones amb 
Discapacitat (SARUPD)
L’IMDP ha atès 83 situacions d’urgències, de les quals 73 són 
demandes noves (45 homes i 28 dones), amb una intervenció 
que suposa la coordinació amb serveis socials bàsics i 
especialitzats de l’Ajuntament (centres de serveis socials, Centre 
d’Urgència i Emergències Socials de Barcelona, Servei d’Atenció, 
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Recuperació i Acollida, Servei d’Inserció Social) i dispositius 
d’altres administracions (Servei Especialitzat en Salut Mental 
i Discapacitat Intel·lectual, SESMDI, i la Comissió de Casos 
Complexos). 

L’objectiu del SARUPD és donar resposta a la manca d’accés a 
una plaça residencial del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L’IMPD ha assumit 
la despesa dels ingressos temporals de cinc persones amb 
discapacitat en dos centres per un import de 149.582,52 euros, 
amb una mitjana de 1.435 dies per persona. 

Dispositius d’emergència en context de pandèmia 
Durant la primera setmana de l’estat d’alarma, el Consorci de 
Serveis Socials i l’IMPD van posar en marxa tres dispositius 
especials amb atenció mèdica, per donar atenció a 220 persones 
amb discapacitat provinents de llars-residència, residències o 
de llars individuals de Barcelona, que no podien fer l’aïllament 
propi del contagi per covid: Casa del Mar (65 persones), Llar 
Sant Sebastià (149 persones), i Pis Viladomat (6 persones). El 
61% de les persones ateses en aquests dispositius d’emergència 
eren homes i el 39% eren dones. Les 220 persones acollides 
en aquests dispositius representen el 23% de les persones que 
viuen en centres residencials i llars-residència. 

Banc del Moviment
Servei de préstec temporal i solidari de productes de suport per 
a persones de totes les edats amb discapacitat motriu. El Banc 
del Moviment té dos punts d’atenció gestionats per entitats (la 
Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, a Sants-Montjuïc, i el Banc 
Solidari de Material Ortopèdic a Nou Barris). Nexe Fundació 
facilita el servei de teràpia ocupacional i de tècnic ortopedista, i la 
Cooperativa Alencop fa la recollida a domicili d’alguns materials, 
sense cap cost per a la persona usuària.

El banc de productes de suport ha facilitat 741 productes per 
a 638 persones (60% dones i 40% homes). Els productes més 
freqüents són cadires de rodes grans (128), grues (83) i cadires de 
rodes petites (73). Els préstecs per a infants i joves (30 préstecs) 
es complementen amb l’assessorament del servei de teràpia 
ocupacional, per garantir l’adequació de l’ús dels productes 
de suport. El banc ha incorporat 234 productes, provinents de 
donacions (174 productes) o per compra. També hi ha productes 
incorporats per donació, als quals se’ls ha fet alguna adaptació 
amb un cost associat limitat (per exemple, per l’adaptació d’una 
joguina).

Teleassistència adaptada 
Durant	el	confinament	s’ha	contactat	les	persones	amb	dificultats	
de comunicació i s’ha coordinat també l’atenció a persones 
sordes i persones amb sordceguesa. 
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Vincles BCN
Inici d’una prova pilot per fer accessible el servei Vincles per 
a persones amb discapacitat auditiva, en col·laboració amb el 
Departament de Promoció de Persones Grans i l’empresa que 
gestiona el servei. El pilot va incloure 19 persones grans amb 
sordesa (12 persones usuàries de llengua oral i 7 usuàries de 
llengua de signes), i es va disposar d’un grup de control. S’han 
detectat	diverses	millores	per	implementar,	des	de	modificacions	
en	la	sol·licitud	del	servei	fins	a	adaptacions	de	material	
(mascaretes transparents, capacitat de les tauletes per utilitzar 
vídeo o formació, entre d’altres).

Altres serveis a les persones
L’IMPD ha donat suport a les activitats i els projectes dels àmbits 
següents. 

Violències masclistes
Participació en el Grup de Treball de Violència Masclista i dones 
joves amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu és l’elaboració 
d’eines de treball per l’atenció i la detecció de situacions de 
violència masclista en dones joves amb discapacitat intel·lectual. 
S’ha treballat amb Feminismes i el Centre Jove d’Atenció a les 
Sexualitats (CJAS). També s’ha participat en el circuit contra la 
violència masclista de ciutat i en els de diversos districtes. 

Cooperació
Continuïtat en la col·laboració en el projecte “Cooperem en la 
diversitat: joves, cooperació internacional i diversitat funcional”, 
que té el suport de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional i del districte de Ciutat Vella. 

Projecte “Espai d’inclusió de les Corts”
La trobada anual no es va celebrar a causa de les restriccions 
degudes a la pandèmia. El Grup de Treball d’Inclusió sí que va 
celebrar una reunió que va permetre a les entitats assistents posar 
en comú la seva situació durant la pandèmia. També es van tractar 
temes com la Mesura de govern d’inclusió 2021, els projectes de 
vida independent, les subvencions 2021, les eleccions del Consell 
Rector de l’IMPD i l’estratègia de treball de cara al futur.
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1.2 Serveis d’Atenció Precoç

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP)
L’IMPD gestiona dos centres de desenvolupament infantil i 
atenció precoç: el CDIAP EIPI Ciutat Vella i el CDIAP EIPI Nou 
Barris. Es tracta de serveis socials especialitzats concertats 
que formen part de la xarxa de serveis d’atenció precoç de la 
Generalitat de Catalunya.

Els CDIAP EIPI Ciutat Vella i EIPI Nou Barris atenen nens i 
nenes	de	fins	a	6	anys	que	presenten	dificultats	i	trastorns	de	
desenvolupament, i incideixen en les situacions de risc que 
puguin provocar-los. S’adrecen a la població infantil i a les seves 
famílies pel que fa a la prevenció, la detecció, la diagnosi i el 
tractament. Les famílies han de sol·licitar directament l’atenció, 
sigui per iniciativa pròpia o bé per derivació dels dispositius de 
salut, educació o serveis socials.

L’atenció que donen els CDIAP és integral i interdisciplinària: 
l’any 2020 s’han contractat un total de 44.541 hores en concepte 
de	professionals	d’atenció	directa	(psicologia,	fisioteràpia,	
logopèdia, treball social, neuropediatria i psicomotricitat) i 
personal d’administració i suport. El 57,2% d’aquests hores 
(25.484)	tenen	finançament	del	Departament	de	Treball,	Afers	
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. El 60% de les 
hores es dediquen a l’atenció directa als infants i a les seves 
famílies, i la resta d’hores (40%) es destinen a l’atenció indirecta, 
és a dir, a tasques de coordinació, elaboració d’informes i registre 
de dades, entre d’altres. 
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L’atenció directa als infants i a les seves famílies la proporcionen 
diferents professionals, segons la distribució següent: 

Hores 
d’atenció dels 
professionals 
d’atenció 
directa 9%  

Treball social
(2.687,5 h)

42%  
Psicologia
(13.110 h)

10%  
Logopèdia
(3.112,5 h)

21%  
Fisioteràpia
(6.600 h)

10%  
Psicomotricitat
(3.255,25 h)

8%  
Neuropediatria
(2.535,75 h)

Aquesta activitat ha permès atendre 1.369 infants (910 nens i 459 
nenes), 460 dels quals són casos nous.

Resultats Nens Nenes Total % variació 
anual

Nens i nenes atesos 910 459 1.369 16,1%

Nous casos atesos 307 153 460 -0,2%

Baixes 204 116 320 17,2%

L’evolució dels infants atesos en els darrers anys ha estat la 
següent: 

Nens i nenes 
atesos. 
Evolució  
2015-2020

2015

Nens i nenes atesos  Nous casos atesos

774 

340

2016

815

316

2017

913

367

2018

1.066

429

2019

1.179

461

2020

1.369

460
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Intervenció grupal
Adreçada a promoure i consolidar millores en el desenvolupament 
dels infants atesos i les seves famílies. Durant el 2020 s’ha 
hagut d’adaptar l’activitat grupal a les condicions indicades pel 
PROCICAT, la qual cosa ha suposat una minoració d’aquest tipus 
d’intervenció: el 2020 han tingut activitat 14 projectes amb un 
total de 20 grups amb la distribució següent:

Persones 
destinatàries CDIAP EIPI Ciutat Vella CDIAP EIPI Nou Barris

Infants

•	Grup	d’estimulació	de	la	comunicació	
amb infants amb TEA o amb risc de 
patir-ne (1 grup)
•	Psicomotricitat	en	petit	grup	d’ajuda	–	
dificultats	emocionals	(1	grup)
•	Ens	comuniquem...	(1	grup)
•	Juguem,	parlem...	(1	grup)

•	Grup	de	simbolització	i	relació	 
(1 grup)
•	Psicomotricitat	i	maduració	 
(2 grups)
•	Psicomotricitat	motrius	(1	grup)

Famílies
amb infants

•	Psicomotricitat	en	família	 
(2 grups)

•	Grup	de	prematurs	(3	grups)
•	Psicomotricitat	en	família:	vinculació	i	
separació (2 grups)
•	Cos	i	llenguatge	(1	grup)

Famílies (pares, 
mares i persones 
tutores)

•	Dansa-moviment-teràpia	(1	grup) •	Famílies	amb	famílies	(2	grups)
•	Grup	de	famílies	amb	infants	amb	trastorns	
d’etiologia orgànica o pluridiscapacitat 
diagnosticats els primers mesos de vida (1 
grup)

 
Intervenció comunitària 
Inclou activitats de prevenció primària i secundària, adreçades a 
evitar que apareguin trastorns de desenvolupament i a la detecció 
precoç, i també activitats de participació en les xarxes presents al 
territori relacionades amb la infància. Aquest destaca l’ampliació 
del projecte “El CDIAP a l’escola bressol” a cinc escoles bressol. 

Tipus de 
projecte CDIAP EIPI Ciutat Vella CDIAP EIPI Nou Barris

Projectes de 
prevenció 

•	El	CDIAP	a	l’escola	bressol
•	Acompanyar	des	del	cos	
(massatge infantil)

•	El	CDIAP	a	l’escola	bressol
•	El	CDIAP	amb	l’Espai	Familiar	
Verdum

Participació 
en xarxes 
i taules 
(districte)

•	Xarxa	d’Atenció	a	Famílies	i	Infants	
del Raval (XAFIR)
•	Xarxa	d’Infància	Casc	Antic	(XICA)
•	Xarxa	d’Infància	del	Gòtic	(XIG)

•	Taula	Comunitària	Roquetes
•	Taula	Verdum	Famílies
•	Taula	Infància	en	Risc	-	Xarxa	
d’Oportunitats Zona Nord 
(XAPÓ)
•	Taula	de	Salut	de	Roquetes
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En l’àmbit de districte, els CDIAP es coordinen amb els òrgans 
següents: taules de Salut Mental dels districtes de Ciutat Vella 
i de Nou Barris, Grup de Treball de l’Àmbit Social del Sistema 
de Cribratge de Vulnerabilitat Social Infantil 0-18 anys. A Nou 
Barris també es treballa amb el Grup de Treball sobre Violència 
Masclista, la Xarxa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del 
districte i la Comissió de Treball sobre la Petita Infància en el 
procés	de	reflexió	per	promoure	l’èxit	educatiu	d’infants	i	joves	
del districte.  En l’àmbit de ciutat, els CDIAP participen en la 
Xarxa Barcelona per al Desenvolupament Infantil i l’Atenció 
Precoç, en el grup de treball d’Abordatge de les Violències 
Sexuals en la Infància i l’Adolescència a la ciutat de Barcelona i 
a la Comissió de Treball de la Comissió d’Educació Emocional i 
Salut Mental del Consell d’Educació de l’Ajuntament.

Xarxa Barcelona per al Desenvolupament Infantil 
i l’Atenció Precoç
Xarxa impulsada per l’IMPD l’any 2015, formada pels onze CDIAP 
de la ciutat de Barcelona i l’entitat Nexe Fundació. Compta 
amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç 
(ACAP) i la Unió de Centres d’Atenció Precoç de Catalunya. La 
Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya dona 
suport a la xarxa des de l’inici. L’objectiu de la xarxa és crear una 
aliança impulsar i afavorir la millora de l’atenció pública en l’àmbit 
de l’atenció precoç als infants de 0 a 6 anys de la ciutat. La 
xarxa s’organitza de manera interna mitjançant cinc comissions 
temàtiques (Salut, Ensenyament, Social, Formació i Recerca), en 
les quals participen professionals de diferents CDIAP. 

Les actuacions més destacades de la xarxa el 2020 han estat les 
següents: 

Dotació de recursos 
Promoció de l’activitat aquàtica terapèutica mitjançant l’accés 
gratuït a tots els CDIAP a piscines de l’Institut Barcelona Esports: 
van començar l’activitat 123 infants i les seves famílies, però 
l’activitat es va aturar al mes de març amb motiu de l’estat 
d’alarma; s’ha posat a disposició dels CDIAP no municipals de 
manera gratuïta el servei de mediació (7 sol·licituds), traducció 
intercultural (64 sol·licituds) i la possibilitat d’assessorament jurídic 
davant les situacions de discriminació per raó de discapacitat. A 
causa de les restriccions sanitàries i socials s’ha ajornat el taller 
de musicoteràpia per a infants amb hemiplegia.

Impuls de metodologies col·laboratives 
S’ha posat a disposició l’assessorament de Nexe Fundació per a 
l’atenció a 2 infants amb pluridiscapacitat i s’ha facilitat l’accés 
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a tractaments complementaris d’osteopatia per a 17 nens/es 
mitjançant l’acord amb la Fundació d’Osteopatia de Barcelona.

Formació i assessorament als professionals
Formació a distància de 6 hores sobre temes d’interès en atenció 
precoç com ara les lesions del sistema nerviós central, l’epilèpsia 
infantil i el rol de coordinació al sector de l’atenció precoç, amb 
un total de 80 persones participants.

Interlocució amb altres serveis d’atenció a la infància
Coordinació amb la Gerència Territorial de l’Institut Català 
de la Salut i amb l’Equip Educatiu d’Atenció a les Especials 
Necessitats de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per 
a la difusió dels recursos elaborats amb motiu de la pandèmia 
(banc de bones pràctiques i vídeos “Coronavirus, et farem petit!”). 
També s’ha treballat amb Barcelona Cuida per fomentar el treball 
en xarxa dels dispositius de cures i amb dues entitats per establir 
circuits de col·laboració (Associació de Cardiopaties Congènites i 
Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguesa).

Cooperació i suport mutu en metodologies d’intervenció 
i recerca. 
Elaboració d’un informe de l’evolució 2016-2019 de les dades 
globals de l’atenció als CDIAP de la ciutat, referents als infants 
atesos, diagnòstics i altres variables bàsiques dels serveis 
d’atenció precoç. Les dades estan disponibles de manera 
agregada, a partir de la col·laboració amb la Direcció General de 
Protecció Social de la Generalitat de Catalunya.

Accions	específiques	en	el	context	de	pandèmia	per	
covid-19 
Destaquen quatre iniciatives:
 
•	S’han fet 2.287 atencions terapèutiques a distància 
•	Recull de 55 bones pràctiques amb recursos i propostes 

d’activitats d’interès per als CDIAP durant el període de 
restriccions causades per la pandèmia

•	S’han elaborat i difós 116 vídeos i material terapèutic per 
a les famílies, entre els que destaca la sèrie de cinc vídeos 
“Coronavirus, et farem petit”, adreçats a famílies de nens i 
nenes	fins	a	6	anys,	amb	l’objectiu	de	donar	suport	emocional	
i missatges positius sobre la necessitat de les mesures de 
protecció. Impulsats pels CDIAP municipals, han comptat amb 
la col·laboració de Pallassos sense Fronteres i la Direcció de 
Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament.

•	Coordinació	entre	els	CDIAP	de	la	ciutat	durant	el	confinament	
per	tal	de	detectar	les	necessitats	i	dificultats	del	moment	i	
oferir suport, recursos i recollir propostes d’acció. 

https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/lajuntament-i-pallassos-sense-fronteres-elaboren-cinc-videos-per-ajudar-els-infants-a-prendre-mesures-de-proteccio-davant-la-covid-19_951534
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1.3 Serveis especialitzats per a 
persones amb discapacitat

Servei d’Atenció al Públic
El Servei d’Atenció al Públic (SAP) de l’IMPD presta els serveis 
d’informació especialitzada sobre discapacitat, gestió de queixes 
i suggeriments i tramitació de la targeta de transport especial, de 
tolerància d’aparcament i les sol·licituds de subvenció de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a persones amb 
discapacitat.

Informació al públic
Atenció especialitzada per a persones amb discapacitat i les 
seves famílies, als professionals i a les entitats, i també s’ofereix 
suport	a	les	oficines	d’atenció	ciutadana	(OAC).	El	nombre	de	
persones ateses el 2020 ha incrementat en un 13,5 % (8.565 
persones en total), amb un 83% de les atencions efectuades 
per mitjans telemàtics (7.103 entre atenció per telèfon i correu 
electrònic) i un 17% d’atencions presencials (1.462 persones), 
per a les quals s’ha organitzat un sistema de cita prèvia per 
tal de millorar la qualitat del servei i seguir la normativa durant 
l’emergència sanitària.

A continuació detallem els temes que motiven les consultes 
d’informació: 

Sol·licituds 
d’informació 
per àmbit 
(2020)

Targeta d’aparcament 32,8%
Transport especial 16%%

General 13,6%%
Transport* i passi d’acompanyament 11,7%%
Serveis socials, ajuts econòmics i... 10,3%%

Laboral (i plans d’ocupació) 10%%
Habitatge 2,3%%

Ajudes tècniques 1,7%%

Salut i educació 1,5%%

* Inclou informació sobre l’accés d’escúters de mobilitat al transport i circulació ZBE

L’any	2020	han	destacat	temes	específics	sobre	l’emergència	
sanitària i les restriccions, així com l’atenció relacionada amb 
la convocatòria de 50 places de treball per a persones amb 
discapacitat del pla d’ocupació “Diversem” (informació a 315 
persones interessades, gestió de 399 sol·licituds). 
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També s’ha donat resposta a 493 sol·licituds d’informació de la 
subvenció “La meva llar”. En l’àmbit de transport, s’ha informat 
95 persones sobre l’homologació d’escúters de mobilitat a la 
xarxa de transport (42 sol·licituds d’homologació, 21 favorables). 
Finalment, s’ha atès 491 persones en relació amb l’accés a la 
Zona de Baixes Emissions, que va entrar en vigor el mes de 
gener de 2020.

Gestió de queixes i suggeriments (IRIS) 
Resposta a 1.118 queixes o suggeriments, dels quals destaquen 
les entrades relacionades amb el servei de transport especial 
(24% del volum total de suggeriments o queixes derivats a 
l’IMPD).

Tramitacions 
L’IMPD fa la tramitació de la targeta del Servei Públic de 
Transport Especial, la targeta de tolerància d’aparcament i les 
sol·licituds de subvenció de l’IVTM. Com a continuació de la 
prova pilot iniciada el 2019, s’han atorgat targetes d’aparcament 
a 12 taxis adaptats com a mesura per promoure l’increment de 
taxis adaptats a la ciutat. L’any 2020 no hi ha hagut tramitació de 
subvencions de l’IVTM, que es convoca amb periodicitat biennal.

El nombre de tramitacions ha estat el següent:

Tramitacions Homes Dones Total 
2020 2019 Variació 

anual

Targetes d’aparcament (tramitades 
i atorgades) 1.219 1.878 3.297 5.178 -36,3%

Targetes del Servei de Transport 
Especial (atorgades) 987 1.559 2.546 4.428 -42,5%
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Pilot targeta taxi adaptat 
En coordinació amb la Guàrdia Urbana, s’ha continuat amb el 
pilot que té per objectiu facilitar l’aparcament dels taxis adaptats 
per encotxar i desencotxar persones amb mobilitat reduïda. S’ha 
atorgat una targeta que permet a aquests vehicles estacionar per 
acompanyar	la	persona	usuària	fins	a	la	vorera.	S’han	tramitat	95	
targetes	d’aquesta	tipologia	fins	a	final	l’any.	

Equip d’Assessorament Laboral
L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) és un servei especialitzat 
en la inserció laboral de les persones amb discapacitat al 
mercat laboral ordinari, integrat en la línia d’ajuts i subvencions 
establerts pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya.

L’activitat de l’EAL durant el 2020 ha tingut els resultats següents:

Resultats 2020 2019 % 
variació 

Persones ateses al servei 
d’acollida 191 326 -41,4%

Inscripcions a cursos 118 245 -51,8%

Contractes 148 245 -39,6%

Persones en itineraris individuals 
de recerca, formació o inserció 481 407 18,2%

Assessoraments legals 235 203 15,8%

Servei d’acollida
Acollida i valoració de les actuacions que cal desenvolupar amb 
l’usuari o usuària, en funció de les necessitats detectades. El 
2020 s’han rebut 250 sol·licituds d’atenció (126 homes i 124 
dones) i s’han atès 191 persones (97 dones i 94 homes), de les 
quals 159 eren primeres demandes.

Servei d’acollida Total Homes Dones

Persones ateses 191 94 97

Primeres demandes 159 79 80
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Entrevistes 
d’acollida. 
Evolució 2014-
2019

2015

287

2016

299

2017

278

2018

238

2019

326

2020

191

Servei de formació 
Promoció	de	la	millora	del	perfil	dels	usuaris	i	usuàries	mitjançant	
l’assessorament i seguiment de la inscripció a cursos, gestió 
d’una borsa d’ofertes formatives i l’organització d’accions de 
formació pròpies. L’any 2020 hi ha hagut 88 persones inscrites 
a accions de formació, de les quals destaca que 52 han estat 
dones.

Servei de formació Total Homes Dones

Persones informades sobre 
ofertes de formació 106 42 64

Persones matriculades 88 36 52

Total de matrícules 118 43 75

Accions formatives pròpies 13

Accions formatives externes 47

En el context de la pandèmia de covid-19 s’han introduït canvis 
en l’organització de les accions formatives: així, com a prova 
pilot, s’han iniciat dos cursos telemàtics grupals de recerca activa 
de feina (CRAO), on s’ha fet palès que per a altres formacions en 
línia les persones participants necessiten disposar, com a mínim, 
d’un mòbil amb connexió a internet; la formació en TIC s’ha 
revisat pel que fa a continguts, per tal de treballar l’adquisició 
de competències digitals, i pel que fa al format, que ha estat en 
línia individual o en grup. Finalment, destaca que la formació 
presencial de català es va suspendre i totes les persones que han 
pogut han passat a fer-la en línia.
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El volum d’inscripció de dones a les accions formatives s’ha 
incrementat, ja que durant la pandèmia s’ha observat més 
predisposició a formar-se, i també s’ha posat una atenció 
especial a programar la formació en horaris que facilitin la 
conciliació familiar. 

Servei d’ocupació 
Suport a la recerca d’ocupació mitjançant la gestió de la 
borsa d’ofertes de treball i l’assessorament i seguiment de la 
contractació. Aquest servei ha gestionat un total de 136 ofertes 
de treball (295 llocs de treball). S’han informat 228 persones, de 
les respectives ofertes d’ocupació, i s’han facilitat 148 contractes 
per a 105 persones. El 67% de les persones contractades són 
majors de 45 anys.

Servei d’ocupació Total Homes Dones

Persones informades sobre 
ofertes d’ocupació 228 112 116

Persones contractades 105 45 60

Contractes laborals 148 63 85

Pel que fa als tipus de contracte, un 4% corresponen a 
contractes	indefinits	(6	contractes)	i	un	96%	a	contractes	
temporals (29 contractes). Els contractes aconseguits 
s’emmarquen en el mercat de treball ordinari (47%, 69 
contractes), en centres especials de treball (35%, 52 contractes) i 
també en l’Administració pública (18%, 27 contractes). Pel que fa 
al desequilibri de gènere en l’accés a la contractació, s’ha igualat 
el nombre d’homes i dones informats sobre les ofertes de treball.

Persones 
contractades 
per tipus de 
discapacitat 11%  

Trastorn de 
salut mental

68%  
Física

7%  
Intel·lectual

8%  
Auditiva

6%  
Visual
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Servei de suport 
Elaboració dels itineraris individuals segons les necessitats 
personals de recerca, formació i inserció; el servei de suport 
també fa l’acompanyament i seguiment de la persona en l’itinerari 
d’inserció laboral. L’any 2020 s’han elaborat itineraris per a 
481 persones (240 homes i 241 dones), amb un total de 461 
actuacions de recerca, formació o inserció.

Servei de suport Total Homes Dones

Actuacions de recerca de feina 255 134 121

Actuacions de formació 56 23 33

Actuacions d’inserció 150 77 73

Persones amb itineraris 
individuals 481 240 241

El	confinament	ha	palesat	la	necessitat	d’un	acompanyament	
més intensiu per part de l’equip d’educadors laborals, per tal de 
millorar la comprensió de la situació, les noves mesures sanitàries 
i per fer front a les situacions de soledat i aïllament social 
vinculats a les restriccions per la covid-19. Aquest suport s’ha 
efectuat per telèfon, videotrucada o aplicacions de missatgeria 
instantània, segons les limitacions d’interacció social vigents en 
cada moment.

Assessorament legal i administratiu 
Assessorament destinat a persones usuàries, familiars 
d’usuaris i entitats. Han rebut assessorament 195 persones i 
40 entitats o professionals. Destaca l’augment en la demanda 
d’assessorament sobre els ERTO i pels requisits per a la jubilació 
o la invalidesa permanent, davant la conjuntura del mercat de 
treball.

Assessorament legal i 
administratiu Total Homes Dones

Assessoraments a persones i 
famílies 195 102 93

Assessoraments a entitats
i professionals 40
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Altres actuacions per a la inserció laboral.
Cal destacar, a més, les actuacions següents de l’EAL i l’IMPD 
pel que fa a la inserció laboral de les persones amb discapacitat:

Suport en la selecció de 47 persones amb discapacitat del 
pla d’ocupació “Diversem”, contractades per fer l’anàlisi de 
l’accessibilitat de 906 àrees de jocs de la ciutat, amb la gestió de 
més de 400 sol·licituds de participació en el procés de selecció.

Col·laboració amb la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu en relació amb l’oferta pública per a persones amb 
discapacitat intel·lectual (27 places), amb l’objectiu, entre d’altres, 
d’identificar	els	llocs	de	treball,	definir	la	nova	categoria	laboral,	
i dissenyar el procediment de selecció i la incorporació al lloc 
de treball, en el qual es preveu un acompanyament i seguiment 
professional.

Col·laboració amb TMB en el disseny i la preparació de l’oferta 
pública per a persones amb discapacitat intel·lectual, prevista per 
a l’any 2021.

Pel que fa a projectes de continuïtat, l’EAL coordina l’encàrrec 
de gestió de Parcs i Jardins, Institut Municipal, el projecte de 
recuperació de quioscos mitjançant l’emprenedoria i també lidera 
la Xarxa per a la Inclusió Laboral (XIB).

Encàrrec de gestió de Parcs i Jardins de Barcelona
Continuïtat en aquesta col·laboració entre els dos organismes per 
millorar la integració laboral dels treballadors i treballadores amb 
discapacitat de la plantilla de Parcs i Jardins. S’ha fet seguiment 
i/o suport a 58 persones amb discapacitat de la plantilla de Parcs 
i Jardins (52 homes i 6 dones, que en total representen el 6% de 
la plantilla), mitjançant plans d’atenció i seguiment individuals 
i intervencions en el context laboral i personal. Els resultats de 
l’any 2020 han estat els següents:

Actuacions Nre.

Treballadors/ores amb seguiment o suport 58

Avaluació de l’ocupabilitat (acollida, canvi de 
destí i de competències) 21

Intervencions individuals 1.084

Intervencions grupals 3
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L’EAL ha tingut un increment del 117% en la intervenció, amb 
un total de 1.084 accions (251 de suport i 833 de seguiment) i 
s’ha donat suport a la formació (16 cursos de formació pràctica 
i 20 de formació en línia). La intervenció grupal es va haver de 
suspendre després de l’esclat de la crisi sanitària i no s’ha pogut 
mantenir en format virtual per la manca d’accés a internet de les 
persones que formen part del grup d’horari extralaboral.

Entre les intervencions de l’any 2020 destaca la coordinació amb 
els serveis de salut, serveis socials i famílies i entitats tutelars, 
així com el suport emocional per tal de superar les situacions 
de soledat i aïllament social. Altres temes rellevants han estat 
la gestió de personal i de serveis mínims, situacions personals 
per càrregues familiars i les condicions laborals de persones 
treballadores amb especial sensibilitat a la covid-19.

Projecte “Quioscs sostenibles, socials i integrats a la 
comunitat” 
Projecte amb suport de l’EAL, de promoció de l’autoocupació 
mitjançant la recuperació de 10 quioscos en desús a partir de 
la creació de la cooperativa Diverscoop. La cooperativa està 
integrada per 11 persones amb diversitat funcional (de les quals 
el 33% són dones) i durant l’any s’ha contractat 1 persona amb 
discapacitat —per atenuar el desequilibri per raó de gènere s’ha 
escollit una dona—. Aquest any 2020 ha aconseguit la reobertura 
de 4 quioscs en desús en quatre districtes de la ciutat.

S’ha establert un acord de col·laboració entre el projecte de 
quioscos i el projecte Vincles per iniciar una prova pilot durant 
el 2021 en l’acció per combatre la soledat no desitjada de les 
persones grans de la ciutat. 
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Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB) 
L’IMPD impulsa aquesta xarxa de serveis d’inclusió laboral 
de persones amb discapacitat. Liderada per l’EAL, agrupa 10 
entitats que tenen serveis especialitzats en inclusió laboral de 
persones amb discapacitat (ACAPPS, ACIDH, Associació per a 
la Rehabilitació de les Persones amb Problemes de Salut Mental, 
Centre d’Higiene Mental Les Corts Fundació Aura, Fundació 
Catalana Síndrome de Down, Fundació ECOM, Fundació 
Esclerosi Múltiple, Fundació Joia i Fundació Tres Turons). Les 
dades més rellevants de la xarxa XIB per al 2020 es presenten 
a continuació, on destaquem la incorporació de l’activitat de les 
tres entitats adherides al desembre de 2019: 

Xarxa per a la Inclusió Laboral de 
Barcelona (XIB) 2020 2019 % variació

Serveis d’inclusió laboral 11 11 -

Persones ateses
Homes
Dones

2.242
1.129
1.113

1.903
1.002
901

17,8%
12,7%
23,5%

Contractes laborals 870 1.215 -28,4%

Persones contractades
Homes
Dones

679
311
368

815
412
403

-16,7%
-24,5%

-8,7

Empreses amb les quals s’ha contactat 1.749 1.403 24,7%

Persones que han rebut formació 820 717 14,4%

Destaquem l’activitat següent de les intervencions de 2020:

•	Clar increment de l’atenció a dones amb discapacitat, així 
com del nombre de contractes aconseguits per a dones amb 
discapacitat, que per primera vegada superen el nombre 
d’homes amb discapacitat que han tingut un contracte laboral 
en el marc de la xarxa.

•	Contacte amb 517 empreses per primera vegada, d’un total de 
1.749 empreses contactades al llarg de l’any. 

•	Seguiment de les persones ateses per la XIB durant tot el 
període	de	confinament.	La	funció	realitzada	ha	estat	de	suport,	
per canal telefònic. Segons dades de l’abril del 2020, el 35% 
del total de persones amb contracte laboral ateses l’any 2019 
(1.903 persones) havien perdut la feina, estaven afectades per 
un ERTO o podien perdre-la. Per aquestes raons, l’orientació, 
suport i assessorament oferts eren necessaris.
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Servei d’Assistència Personal
Aquest servei facilita la vida independent de les persones amb 
discapacitat	i	en	situació	de	dependència	mitjançant	la	figura	
de l’assistent/a personal, que possibilita a les persones amb 
discapacitat la realització de les activitats que farien en absència 
de limitacions funcionals, de manera que n’augmenta l’autonomia 
i la independència. L’element clau del servei és que el control el 
té la persona amb discapacitat, que és qui decideix quina entitat 
o empresa li prestarà el servei, selecciona els o les assistents 
personals i decideix què faran, de quina manera i en quin 
moment.

L’any 2020, el servei ha proporcionat assistència personal a 
53 persones (52% d’homes i 48% de dones), de les quals 49 
són persones amb discapacitat física, dues persones amb 
sordceguesa i dues persones amb discapacitat intel·lectual). El 
volum d’hores d’assistència ha estat de 104.034 en total. Pel que 
fa al personal contractat per a les tasques d’assistència personal, 
es tracta de 203 persones (147 dones i 56 homes) vinculades a 6 
proveïdors diferents.

Durant la primera onada de la covid-19 es va facilitar equipament 
de protecció individual a les persones usuàries del servei i 
als assistents i assistentes personals per tal de facilitar el 
confinament	domiciliari	i	minimitzar	el	risc	de	contagi.	

Quant a l’habitatge, s’ha establert acord d’ús i habitació per a 
vuit persones que viuen en habitatges accessibles i domotitzats, 
d’ús individual a la Vila Olímpica (sis habitatges en conveni amb 
l’ONCE) i a Diagonal Mar (un habitatge de lloguer de l’IMPD). Les 
intervencions de millora i de manteniment es coordinen amb el 
Departament d’Infraestructures i Equipaments de l’Àrea de 
Drets Socials. També hi ha dues persones que comparteixen un 
habitatge de lloguer de l’IMPD al barri de Canyelles. La resta de 
persones usuàries del servei d’assistència personal viuen al seu 
domicili. 
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Pisos de transició a la vida independent 

Casa Bloc 
Tancament del projecte de Vida Independent a dos habitatges de 
la Casa Bloc (31 de desembre de 2020), que ha atès per decisió 
de les dues entitats gestores. Des del setembre del 2018 s’hi 
han atès set persones, una de les quals està desenvolupant ja 
el seu propi projecte de vida independent. Tant la Coordinadora 
d’Entitats Pro Persones amb Discapacitat de les Corts com la 
Federació Plataforma de Persones amb Discapacitat de les Corts 
han optat per continuar el projecte per separat posant en marxa 
dos	pisos,	que	tindran	un	caràcter	definitiu	i	no	de	transició.

Suport a projectes de vida independent
Suport a dos projectes de vida independent que s’iniciaran el 
2021 de les entitats Fundació Paideia (un habitatge de sis places) 
i del Taller Ocupacional Ariadna (un habitatge de tres places, 
amb previsió d’obrir un segon pis amb tres places addicionals). 
L’IMPD participarà en la Comissió de Seguiment dels dos 
projectes.
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Servei Públic de Transport Especial
És un servei complementari al transport públic regular, adreçat a 
persones amb mobilitat reduïda, que es pot utilitzar quan no hi ha 
transport públic regular adaptat disponible. És un servei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’IMPD, gestionat per l’IMPD i 
les empreses AMB Informació i TCC - Transports Ciutat Comtal. 

Les restriccions de mobilitat han tingut l’impacte corresponent en 
els viatges de transport especial, amb una reducció del 45,9% 
en els viatges respecte de l’any anterior, tot i que el nombre de 
persones usuàries no s’ha reduït tant. La davallada en nombre 
de	viatges	ha	afectat	més	el	servei	esporàdic	que	el	fix,	ja	
que	la	reducció	del	fix	ha	anat	lligada	a	les	setmanes	de	més	
restriccions. 

El servei ha tingut l’activitat que es resumeix a continuació:

Població atesa: 5.273 persones han fet ús del servei (1.089 
persones	han	fet	serveis	fixos,	4.777	han	fet	serveis	esporàdics	
i d’aquestes persones, 593 han utilitzat les dues modalitats de 
serveis).

Viatges: 188.195 viatges, efectuats en microbús o en serveis de 
taxi (individual o compartit). Per tipus de viatges:

•	Fixos: 83.430 viatges destinats a centres de serveis socials 
especialitzats, centres de formació reglada, ocupacional o 
centres esportius i llocs de treball. Un 39% dels viatges es fan 
en microbús i un 61% en taxi individual o compartit.

•	Esporàdics: 104.765 viatges amb destinacions diverses 
(esport, lleure, etc.), efectuats en taxi en el 91% dels casos.

Servei de transport 
especial 2020 2019 % 

variació

Nombre total d’usuaris/àries 5.273 6.353 -17,0%

Nombre total de viatges 188.195 348.238 -45,9%

Serveis	fixos

Nombre d’usuaris/àries 1.089 1.102 -1,2%

Nombre de viatges 83.430 179.317 - 53,5%

Serveis esporàdics

Nombre d’usuaris/àries 4.777 5.945 -19,6%

Nombre de viatges 104.765 168.921 -38,0%
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Fixos  Esporàdics    Total

Nombre 
d’usuaris per 
tipus de viatge
(2015-2020)

2015

881 

4.725

2016

968

5.275

2017

954

5.252

2018

Usuaris	serveis	fixos	 	 Usuaris	serveis	esporàdics

1.076

5.812

2019

1.102

5.945

2020

1.089

4.777

Evolució anual 
dels viatges 
per tipus
(2015-2020)

2015

 158.147    172.908   

 331.055   

2016

 162.852   
195.895   

 358.747     

2017

 172.770   175.242   

 348.012   

2018

 180.003   
167.972   

 347.975   

2019

179.317 168.921

348.238

2020

83.430

188.195   

 104.765   

Nova aplicació tecnològica
S’ha treballat amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
en la renovació del sistema de gestió del servei, que inclou 
un nou mètode d’assignació dels viatges. No s’ha posat en 
producció perquè s’ha hagut d’aturar el pilot amb usuaris a causa 
de les restriccions en mobilitat durant la pandèmia. El sistema, 
que	permet	establir	i	definir	el	flux	d’assignació	de	serveis	fixos	i	
assignar serveis esporàdics, es posarà en producció durant l’any 
2021. 
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2           Accessibilitat universal
En aquest eix de treball s’articulen un conjunt d’actuacions per avançar en la 
construcció d’una ciutat sense barreres i per garantir el gaudi de tots els drets de 
les persones amb discapacitat, que faci possible l’autonomia personal i la vida 
independent.

2.1. Accessibilitat

Ponència d’Accessibilitat
Té per funció coordinar les polítiques d’accessibilitat i vetllar per la 
seva aplicació tècnica en els entorns construïts de la ciutat i en els 
serveis d’abast municipal. L’IMPD presideix aquesta taula tècnica 
amb l’objectiu de promoure una visió transversal de l’accessibilitat. 
Hi participen referents tècnics de diferents àmbits i àrees 
municipals amb responsabilitat en la gestió dels entorns construïts, 
serveis i processos de comunicació, com ara Hàbitat Urbà, 
Mobilitat, Projectes Urbans, Cultura, Esports, Mercats, Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), Barcelona de Serveis 
Municipals (BSM), Districtes, i Parcs i Jardins, entre d’altres.

L’IMPD ha facilitat la participació d’entitats del sector de les 
discapacitat en reunions de treball amb les àrees municipals 
responsables, amb l’objectiu de poder comptar amb la seva 
contribució en el debat i la cerca de solucions en l’àmbit de la 
discapacitat. 

Pla d’accessibilitat universal de Barcelona 2018-
2026
El Pla d’accessibilitat universal té per objectiu aconseguir 
una	ciutat	accessible	mitjançant	la	planificació	estratègica	i	la	
implantació de millores d’accessibilitat universal i disseny per a 
tothom,	a	fi	d’aconseguir	millorar	la	qualitat	de	vida	i	l’autonomia	
de les persones amb diversitat funcional. Segons estableix la 
Mesura de govern per a l’elaboració del Pla d’accessibilitat 
universal 2018-2026, el Pla es desenvoluparà en tres fases:

1. Diagnòstic del grau d’accessibilitat de diferents serveis de la 
ciutat.

2. Elaboració de solucions tipus per a la millora de 
l’accessibilitat, amb la participació de persones amb 
discapacitat.

3. Implantació de les solucions adoptades en coordinació amb 
les diferents àrees municipals implicades.
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Actuacions 2020. Les tasques previstes per a l’any 2020 en 
la fase de diagnòstic es van aturar durant els primers mesos 
de l’estat d’alarma i es van reiniciar amb una nova orientació: 
d’una banda, a l’elaboració de documents de suport durant 
l’emergència sanitària i, de l’altra, al disseny de solucions tipus de 
caire tècnic.

Elaboració de documents sobre accessibilitat i pandèmia. 
Redacció del document Recomanacions d’accessibilitat i 
seguretat amb motiu de la reobertura de serveis durant la 
covid-19, que aborda com preservar la cadena d’accessibilitat 
durant les noves regulacions de distància social i altres 
recomanacions sanitàries (requeriments d’accés previ, d’accés 
als	edificis,	de	característiques	de	mostradors	d’atenció,	
de necessitats en comunicació vertical i horitzontal, de 
senyalització, de comunicació visual, auditiva, tàctil i d’atenció 
telefònica i per internet). El document s’ha difós en català, 
castellà i anglès.
 
També s’ha redactat la Proposta tècnica sobre comunicació 
accessible als equipaments municipals, que considera els 
àmbits de senyalització exterior i interior d’equipaments 
(identificativa,	orientativa,	direccional)	i	com	han	de	ser	els	
pictogrames. Es tracta d’un document intern que ha de 
permetre orientar la comunicació municipal cap a un salt 
qualitatiu en matèria d’accessibilitat.

•	Disseny de solucions tipus.	Elaboració	de	fitxes	de	solucions	
tipus de plànols hàptics, maquetes tàctils, mostradors d’atenció 
i	vestidors.	Es	preveu	que	aquestes	fitxes	seran	validades	
i millorades per entitats representatives del sector de les 
persones amb discapacitat durant el 2021, i posteriorment 
s’incorporaran al pla d’accessibilitat com a recurs de millora de 
l’accessibilitat dels serveis. 
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•	Anàlisi de l’accessibilitat de la via pública i les àrees de joc 
infantil. Durant el 2020, i arran de l’esclat de la pandèmia, els 
confinaments	i	el	major	ús	dels	espais	oberts,	a	l’aire	lliure	i	
de joc, es va determinar que s’iniciaria un projecte d’anàlisi de 
l’accessibilitat de les àrees de joc de la ciutat i els itineraris per 
arribar-hi. 
 
Pel	que	fa	a	l’anàlisi	de	la	via	pública,	s’ha	ajornat	fins	que	ha	
estat possible incorporar els sis treballadors/es contractats 
mitjançant el Pla d’ocupació de Barcelona Activa (novembre). 
Es preveu que aquestes tasques es podran acabar durant 
el 2021, en modalitat de teletreball en el cas de la formació 
inicial i la coordinació general de l’equip de treball, i de manera 
presencial en el cas de la formació sobre el programari, 
introducció de dades i control de qualitat i elaboració dels 
informes per part de l’equip tècnic del projecte.

Accessibilitat	a	l’espai	urbà	i	edificació
L’IMPD ha assessorat en matèria d’accessibilitat física i 
comunicativa en la instal·lació d’elements a l’espai públic, que 
s’ha vist transformat sobtadament a causa dels canvis per 
la covid-19. En l’àmbit de ciutat, destaca la tasca de la Taula 
Tècnica de Terrasses, espai des del qual s’han revisat unes 4.200 
terrasses, de les quals se n’han autoritzat 3.100. L’IMPD n’ha 
revisat l’adequació als criteris d’accessibilitat en cas d’ampliació 
o de canvis d’ubicació.

Pel que fa als districtes, l’IMPD col·labora en la millora de 
l’accessibilitat física i comunicativa dels equipaments: és el cas 
dels dos centres cívics (Vil·la Urània i Vil·la Florida) del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi, i al districte de Sant Martí, el Casal de Gent 
Gran Verneda i la Biblioteca García Márquez.



Ajuntament de Barcelona44

Comerç accessible sense barreres (CASBA) 
Vuitena edició del projecte CASBA, de promoció de 
l’accessibilitat al comerç, que ha comptat amb estudiants 
d’arquitectura de tres universitats (UPC, UIC i La Salle): a banda 
de la formació i les activitats de sensibilització amb la participació 
de persones amb diversitat funcional, un total de 75 estudiants 
han analitzat l’accessibilitat de 98 comerços i 3 equipaments als 
districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Sarrià - Sant Gervasi i Sant 
Martí. Es preveu que el curs universitari 2020-2021 s’estendrà el 
projecte al districte de Nou Barris i es reincorporarà el districte de 
Sants-Montjuïc. 

La Comissió de Seguiment del CASBA a escala de ciutat ha 
permès la participació de tots els agents del projecte (Direcció 
de Comerç, Institut Municipal del Paisatge Urbà, Direcció 
de Llicències, entitats de l’àmbit de la discapacitat/diversitat 
funcional i les universitats UPC, UIC i La Salle). Durant el 2020, 
aquesta	comissió	ha	redefinit	el	Projecte	CASBA	(Comerç	
Accessible Sense Barreres). Accessibilitat en el comerç de 
proximitat: noves línies per promoure el desplegament de millores 
i el desenvolupament de la proposta de noves línies.

Accessibilitat comunicativa
Durant el 2020 s’ha incrementat l’assessorament i el suport a 
la millora de l’accessibilitat comunicativa per garantir que la 
informació relativa al context d’emergència sanitària arribava 
a tota la població, inclosa aquella amb una discapacitat. Així 
doncs, s’ha treballat en materials per informar de manera senzilla 
i	accessible	sobre	el	significat	de	l’estat	d’alarma,	les	formes	de	
prevenció de la covid-19, els signes i símptomes característics de 
la malaltia i els protocols d’actuació per a la tornada a la feina, etc.

Com a tema emergent, l’IMPD ha estudiat l’accessibilitat de 
les diferents plataformes de videocomunicació, molt utilitzades 
durant	els	confinaments,	i	s’ha	assessorat	en	aquest	àmbit	
els diferents departaments de participació per tal d’assegurar 
entorns digitals accessibles.
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Pel que fa al transport, s’ha assessorat per garantir l’accessibilitat 
i seguretat de les persones amb discapacitat en el transport, 
en relació amb les noves formes de circular i els límits en els 
aforaments en els diferents espais de la xarxa de bus i metro.

En l’àmbit de districtes s’ha assessorat en accessibilitat 
comunicativa, entre d’altres, els equipaments següents:

•	Ciutat Vella. Millora de l’accessibilitat comunicativa i cognitiva 
al Centre Cívic de la Barceloneta i acció formativa adreçada als 
tècnics de l’equipament, després de l’anàlisi efectuada pel Grup 
d’avaluació cognitiva dels espais de l’entitat TEB.

•	Sants-Montjuïc. Auditoria del funcionament dels anells 
magnètics, en el marc del projecte de millora de l’accessibilitat 
a la comunicació als centres cívics i casals de joves del 
districte. S’han instal·lat anells magnètics als espais següents: 
sala de conferències del Centre Cívic Cotxeres de Sants, Espai 
Química Joves i a la sala polivalent del Centre Cívic Font de la 
Guatlla. 

•	Sarrià - Sant Gervasi. Instal·lació de la senyalització accessible 
al Casal de Barri Can Rectoret i millores d’accessibilitat al Casal 
de Gent Gran Can Fàbregas.

2.2.  Mobilitat

Xarxa de transport públic de TMB
Autobusos
Tota	la	flota	de	la	xarxa	d’autobusos	disposa	de	vehicles	de	pis	
baix i rampa i sistema d’informació a l’usuari (SIU). El 2020, el 
nombre de parades amb informació dinàmica és de 725 (657 
marquesines, 60 parades solars i 8 pantalles intel·ligents).
La xarxa de bus també ha millorat l’accessibilitat durant el 2020 
amb les dues intervencions següents:
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•	Flota de bus MAN. Presentació dels elements d’accessibilitat 
de	la	nova	flota	de	bus	MAN	amb	representants	de	les	entitats	
del sector de les persones amb discapacitat i personal tècnic 
de l’IMPD. El nou model de vehicles suposa millores en la 
distribució d’espais i seients reservats. 

•	Funció de guiatge a l’app TMB. Implementació de la funció de 
guiatge per a persones amb discapacitat visual en l’aplicació 
mòbil de TMB. La nova funció permet activar la informació 
en àudio sobre l’aproximació del vehicle de la línia de bus 
seleccionada per la persona usuària, dona l’avís al conductor 
que a la parada hi ha una persona amb discapacitat i millora la 
informació per accedir al vehicle a les parades dobles. 

Metro
Pel que fa a l’adaptació de les estacions de metro per a persones 
amb mobilitat reduïda, la situació l’any 2020 és la següent:

Situació Estacions de metro

Estacions amb ascensor des del 
carrer	fins	a	les	andanes 146 91%

Estacions en obres per instal·lar-
hi ascensor 2 1%

Estacions en fase de redacció de 
projecte per instal·lar-hi ascensor 12 8%

Total estacions 160 100%

* Parades de metro; no inclou estacions de funicular. Les estacions de 
línies automàtiques amb andana única per a dues línies es compten 
com una sola estació.

•	Accés dels escúters als autobusos i metro. S’ha prorrogat 
el conveni per a l’accés dels escúters a la xarxa de transport 
públic de TMB i es preveu que s’incorpori aquesta regulació en 
el nou text del Codi d’Accessibilitat.

•	Col·laboració. L’IMPD i TMB treballen de manera conjunta en 
els espais següents: en les comissions d’accessibilitat física 
al Metro i al Bus, a la Comissió d’Accessibilitat juntament amb 
entitats de la discapacitat; també s’està treballant, a partir de 
la	diagnosi	del	pla	d’accessibilitat,	per	definir	prioritats	i	establir	
millores que calgui posar en marxa. En 2020 s’ha obert una 
nova línia de treball per a persones grans amb el Departament 
de Promoció de les Persones Grans, el Departament de 
Participació Social i el Consell Assessor de les Persones Grans 
de l’Ajuntament de Barcelona.
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Aparcament
•	Reserves públiques d’aparcament. S’han incorporat reserves 

d’aparcament als centres cívics Vil·la Urània i Vil·la Florida del 
districte de Sarrià - Sant Gervasi.

2.3. Habitatge
Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025
Dins del seguiment del Pla d’habitatge, durant el 2020 s’han 
adjudicat 86 habitatges a persones amb discapacitat (69 per 
a persones amb discapacitat sense mobilitat reduïda, 9 per a 
persones amb mobilitat reduïda sense adaptacions i 8 per a 
persones amb necessitat d’habitatges adaptats). 
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3     Participació
L’IMPD impulsa la participació de les persones amb discapacitat i de les 
entitats que les representen, per tal de promoure i garantir l’exercici dels drets.  
La	participació	s’organitza	en	tres	línies	d’acció:	la	participació	específica	
de persones amb discapacitat, la participació transversal i la promoció de 
l’accessibilitat als processos de participació.

3.1.	Participació	específica
L’IMPD	promou	espais	de	participació	específicament	per	
al col·lectiu d’entitats del sector de la diversitat funcional. 
Destaquen els espais de participació que es detallen a 
continuació.
  
Òrgans de participació als districtes 
S’han reunit 26 consells, taules i comissions de l’àmbit de la 
diversitat funcional a nivell de districtes, en 61 convocatòries, 
amb una participació de 137 entitats i 382 persones assistents. 

Districte Òrgans Entitats Reunions Assistents

Ciutat Vella 2 20 19 25

L’Eixample 2 17 4 17

Sants-
Montjuïc 3 8 6 8

Les Corts 2 20 2 20

Sarrià - Sant 
Gervasi 2 13 8 135

Gràcia 3 9 2 19

Horta-
Guinardó 1 10 3 20

Nou Barris 5 20 5 20

Sant Andreu 2 15 8 102

Sant Martí 4 5 4 16

Total 26 137 61 382
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Participació en el marc de la Ponència d’Accessibilitat
L’IMPD promou l’intercanvi entre les àrees responsables dels 
temes tractats en la Ponència i les entitats representatives de 
persones amb discapacitat. El 2020 s’han convocat els grups 
de participació de suport al bany (2 convocatòries i 7 persones 
assistents) i el grup d’accessibilitat al bus (1 convocatòria amb 
una assistència de 17 persones). 

Xarxes d’acció 
L’IMPD promou la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent 
(XAVI), a més de les dues xarxes ja presentades en l’apartat 
d’inclusió laboral (Xarxa Barcelona per la Inclusió laboral, XIB) 
i d’atenció precoç (Xarxa Barcelona per al desenvolupament 
infantil i l’atenció precoç). El treball en xarxa ha facilitat la 
continuïtat de l’acció pròpia de cada xarxa en modalitat de 
teletreball, seguint tres vectors d’actuació: suport i atenció amb 
motiu	de	la	covid-19,	tramesa	d’informació	general	i	específica	
amb motiu de l’estat d’alarma, i bancs de bones pràctiques 
covid-19, en què es posen en comú les iniciatives de cada 
entitat o servei per a la informació i atenció de les persones amb 
discapacitat en el període d’estat d’alarma sanitària.

Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) 
La XAVI s’emmarca en l’Acord ciutadà per a una Barcelona 
inclusiva, i té per objectiu promoure la transformació social a la 
ciutat, per donar resposta a la plena inclusió al dret a una vida 
digna de totes les persones amb diversitat funcional. 

Com a resposta als condicionants que imposa la pandèmia, 
la xarxa s’ha centrat a mantenir la comunicació i l’escolta 
activa entre les entitats membres per compartir les estratègies 
d’adaptació al context. L’activitat dels grups de treball s’ha 
desenvolupat de manera telemàtica i s’ha promogut l’anàlisi de 
les noves necessitats de les persones amb discapacitat durant 
la crisi sanitària. Destaquen dos tallers de participació vinculats 
al Pla d’accessibilitat: el taller celebrat el mes de febrer sobre 
l’accessibilitat en quatre mercats municipals (30 participants 
d’entitats de la XAVI) i el taller sobre habitatge (27 persones), 
relatiu a les condicions bàsiques d’accessibilitat i adaptabilitat en 
les noves promocions públiques d’habitatge de la ciutat. 

La jornada anual va aplegar 62 participants i va possibilitar 
l’aprovació del document Preservem els drets de ciutadania en la 
crisi sanitària. Serveis essencials per als col·lectius de persones 
amb diversitat funcional en temps de pandèmia.
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3.2. Participació transversal
Una segona línia de treball és promoure la incorporació de les 
entitats de l’àmbit de la diversitat funcional i de les persones amb 
discapacitat en primera persona en els espais de participació 
existents a la ciutat. Malgrat la limitació de l’activitat de molts 
òrgans, aquest any s’ha donat assessorament per tal de facilitar 
l’accés de les persones amb discapacitat als espais següents:

Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva: suport per promoure 
la participació de les entitats de persones amb discapacitat.

Processos participatius de la ciutat sobre els temes següents: 
obres de l’estació de Sants, Pla del verd i de la biodiversitat, nou 
Pla Barcelona Interculturalitat, plataformes úniques / Mobilitat, 
consells de barris de Ciutat Vella, “Protegim les escoles”, projecte 
de Superilles i la remodelació del Port Olímpic.

Per primera vegada a Barcelona, s’han promogut pressupostos 
participatius per al conjunt de la ciutat per decidir una part de les 
inversions municipals als districtes. El veïns i veïnes de Barcelona 
han	pogut	presentar,	definir,	prioritzar,	votar	i,	en	definitiva,	
escollir, projectes d’inversió de l’Ajuntament de Barcelona a cada 
districte. El procés va començar el 3 de febrer de 2020 i disposa 
de 30 milions d’euros del pressupost municipal. Des de l’IMPD, 
durant el 2020, s’han valorat els projectes presentats que tenien 
relació amb l’accessibilitat, que eren un total de 28 projectes.

3.3. Accessibilitat a la participació
Per acabar el capítol de participació, l’IMPD impulsa la formació 
i dona suport i assessorament de manera transversal a les 
diferents unitats de l’organització municipal. Durant el 2020 
s’ha treballat amb els districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris, 
on s’han introduït mesures d’accessibilitat per a persones amb 
discapacitat auditiva en diversos consells i espais de participació. 

3.4. Suport a entitats

Subvencions a projectes d’entitats
Convocatòria de districtes
S’han subvencionat 120 projectes, per un import total de 
192.710,58 euros. 
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Districte Projectes 
subvencionats

 Import 
atorgat €

Variació 
anual (%)

Ciutat Vella 7 21.120,58 113,4%

L’Eixample 8 12.350,00 -21,6%

Sants-Montjuïc 16 15.775,00 -3,1%

Les Corts 11 18.610,00 -13,3%

Sarrià - Sant Gervasi 24 29.600,00 0,7%

Gràcia 16 16.300,00 -0,6%

Horta-Guinardó 20 24.950,00 34,9%

Nou Barris 4 8.055,00 67,8%

Sant Andreu 10 17.900,00 9,1%

Sant Martí 19 28.050,00 52,0%

Total 120 192.710,58 15,2%

Projectes amb entitats i convenis
L’IMPD ha atorgat suport econòmic mitjançant una convocatòria 
de subvencions de concurrència competitiva a 185 projectes (un 
18% més que l’any anterior) d’entitats de l’àmbit de les persones 
amb discapacitat. Aquesta convocatòria subvenciona projectes 
de promoció de la vida independent, de millora de l’atenció social 
o de lleure inclusiu per un import d’1.000.000 d’euros. L’IMPD 
promou l’ocupació de les persones amb discapacitat mitjançant 
una	convocatòria	específica	per	a	projectes	d’inserció	laboral	
en el mercat ordinari, amb l’atorgament de 550.000 euros a 14 
projectes, en els quals s’han atès 1.386 persones.

Àmbit Projectes 
subvencionats

Import  
atorgat €

Variació 
anual (%)

Vida independent 26 256.000 17%

Atenció social, complementària 
dels serveis públics 99 550.350 5%

Lleure inclusiu 60 193.650 20%

Inserció laboral en el mercat 
ordinari de treball* 14 550.000 37%

Total 185 1.550.000 19%

(*)	Convocatòria	específica	de	subvencions	per	a	projectes	d’inserció	laboral	de	
persones amb discapacitat. 
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Pla de xoc social
Durant l’emergència de covid-19, l’IMPD ha impulsat la 
convocatòria extraordinària de subvencions “La meva llar”. 
Addicionalment, s’han impulsat les subvencions dels centres 
d’educació especial per cobrir despeses extraordinàries en 
context de pandèmia. L’atorgament d’aquestes subvencions s’ha 
programat per al primer trimestre del 2021.

Convenis
L’Institut celebra nombroses activitats i convenis de col·laboració 
amb	la	finalitat	de	desenvolupar	relacions	de	coordinació	i	
cooperació en diversos àmbits relacionats amb les persones amb 
discapacitat o diversitat funcional.

Els convenis de despesa amb vigència per a l’Institut durant 
l’exercici	2020	i	d’import	significatiu	són	els	següents:
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Objecte Despesa
2020

Conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Banc Solidari de material ortopèdic, en matèria del Banc del 
Moviment.

14.888,15 €

Conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona i Nexe Fundació Privada, en matèria del Banc del Moviment - 
Xarxa Solidària de Productes de Suport de Barcelona.

10.980,00 €

Conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Catalana de la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, 
en matèria del Banc del Moviment - Xarxa Solidària de Productes de Suport de Barcelona.

26.050,00 €

Conveni entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  i ei Diverscoop, SCCL 
i per dur a terme la gestió del “Projecte quioscos” a la ciutat de Barcelona (l’any 2010 inclou 
l’aplicació parcial de 31.794,75 € com a ingressos rebuts via subvenció de projectes singulars 
per al foment de l’economia social i el cooperativisme).

120.794,75 €

Conveni de col·laboració entre l’entitat Associació Jocviu i l’Ajuntament de Barcelona 
a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per a l’atorgament d’una 
subvenció extraordinària en motiu de les activitats extraordinàries de “l’Estiu per a tu”. 21.701,26 €

Conveni de col·laboració entre l’entitat Nexe Fundació Privada i l’Ajuntament de Barcelona a 
través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per a l’atorgament d’una subvenció 
extraordinària en motiu de les activitats extraordinàries de “l’Estiu per a tu”.

26.896,38 €

Conveni de col·laboració entre l’entitat Associació El trastero de las artes i l’Ajuntament de 
Barcelona a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per a l’atorgament 
d’una subvenció extraordinària en motiu de les activitats extraordinàries de “l’Estiu per a tu”.

5.803,56 €

Conveni de col·laboració entre l’entitat Associació Oratge i l’Ajuntament de Barcelona 
a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per a l’atorgament d’una 
subvenció extraordinària en motiu de les activitats extraordinàries de “l’Estiu per a tu”.

15.237,98 €

Conveni de col·laboració entre l’entitat Associació Ratio i l’Ajuntament de Barcelona 
a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per a l’atorgament d’una 
subvenció extraordinària en motiu de les activitats extraordinàries de “l’Estiu per a tu”.

38.444,00 €

SUBTOTAL 265.907,93 €

Els convenis de despesa amb vigència per a l’Institut durant l’exercici 2020 i signats en exercicis 
anteriors són els següents:

Objecte Despesa
2020

Addenda als convenis interadministratius de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
Barcelona de 6 de maig de 2015 i de 2 de gener de 2017 sobre polítiques i accions conjuntes 
sobre els desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona.

1.701.912,12 € 
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Projectes singulars
El projecte “L’hort al terrat” ha permès la possibilitat de tenir 
cura	d’un	total	de	set	horts	urbans	instal·lats	en	diferents	edificis	
municipals. Tot i l’aturada de l’activitat hortícola a l’inici de la 
pandèmia, hi han participat 129 persones amb discapacitat de 
15 entitats del sector de la diversitat funcional. Amb la reobertura 
d’aquests espais a l’aire lliure s’ha pogut reprendre la producció 
hortícola (prop de 3.000 kg de productes frescos). 

Les	entitats	participants	han	destacat	els	beneficis	de	poder	
mantenir aquesta activitat, en contraposició a les restriccions i 
ajornaments en gairebé totes les activitats que fan habitualment 
les persones amb discapacitat de les entitats participants.

Des de l’IMPD també es fa el seguiment de l’ús de les parcel·les 
d’horts urbans adjudicades a entitats de persones amb 
discapacitat en els districtes. El mes de febrer es va presentar 
l’hort medieval del Monestir de Pedralbes, de recuperació del 
cultiu medieval, amb la participació d’entitats de persones amb 
discapacitat.



Memòria 2020 de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 55

4      Innovació, estudi i avaluació

4.1. Recerca i coneixement
En l’àmbit de la recerca, s’ha iniciat una anàlisi sobre la renda de 
les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona, que es 
preveu concloure el 2021 (en col·laboració amb el Departament 
de Recerca i Coneixement de l’Àrea de Drets Socials, 
Feminismes, Justícia Global i LGTBI). També s’han analitzat 
les dades dels onze CDIAP de la ciutat, aportades de manera 
agregada per la Subdirecció General d’Atenció i Promoció de 
l’Autonomia Personal de la Direcció General de Protecció Social 
de la Generalitat de Catalunya, que posteriorment s’ha presentat 
a la xarxa de CDIAP Barcelona per al desenvolupament infantil i 
l’atenció precoç.

D’altra banda, l’IMPD s’ha incorporat a les accions previstes 
en l’Estratègia contra la soledat no desitjada, en què es preveu 
iniciar una recerca sobre la relació entre soledat i la discapacitat. 
Finalment, l’IMPD s’ha acollit a la convocatòria 2020 de l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual una estudiant de 
doctorat industrial de la Universitat Pompeu Fabra desenvolupa 
el projecte d’investigació “Mobility optimization for social care 
services”. Aquest projecte té per objectiu l’optimització del servei 
de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda que 
gestiona l’IMPD i tindrà una durada de tres anys.

4.2.  Participació en xarxes de ciutats i 
cooperació

Grup de treball Barrier-free City for All 
d’Eurocities
Barcelona ha estat escollida presidenta d’aquest grup de treball 
de la xarxa de grans ciutats europees Eurocities. L’objectiu 
d’aquest espai de treball és l’intercanvi d’experiències sobre 
accessibilitat i els drets i les necessitats de les persones amb 
discapacitat. L’activitat de l’any 2020 ha estat limitada, amb una 
reunió virtual amb la participació d’una representant de Direcció 
General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió 
Europea. El pla de treball proposat per l’IMPD inclou el disseny 
d’una	fitxa	per	a	la	recollida	d’experiències	i	la	promoció	d’una	
jornada de tarannà transversal sobre la salut mental i la soledat 
en el context de la pandèmia de covid-19.
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També s’ha contribuït a l’elaboració de l’enquesta a diferents 
ciutats sobre el desplegament de l’European Pillar of Social 
Rights en l’àmbit local i en l’informe resultant (A new decade of 
making cities disability-inclusive. Learnings from local level on 
implementing the European Pillar of Social Rights and looking 
ahead to the European Disability Strategy 2021-2030). L’activitat 
del grup de treball ha quedat recollida a l’informe Barrier-free city 
for all. 10th anniversary report, amb experiències de tretze ciutats. 

Cooperació i atenció a delegacions internacionals
Cooperació
En el marc del projecte de cooperació coordinat per la Direcció 
de Justícia Global i Cooperació Internacional, l’IMPD ha 
assessorat en matèria d’accessibilitat en el marc d’un grup de 
treball amb personal tècnic de l’Ajuntament d’Amman i del Higher 
Council for the Rights of Persons with Disabilities del govern de 
Jordània. L’assessorament s’ha concretat en l’accessibilitat física 
i comunicativa en el projecte de construcció i remodelació de dos 
edificis	municipals.	En	l’actualitat,	les	millores	proposades	estan	
en fase d’execució. 

Participació en plans i mesures transversals

Amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de la diversitat 
funcional, l’IMPD ha participat en 26 taules tècniques per 
al	seguiment	i	la	definició	de	plans	i	mesures	transversals	
municipals. 
•	Bones Pràctiques Socials
•	Comitè d’Innovació gerència de Drets Socials
•	Compromís BCN per l’amabilitat amb la gent gran
•	Estratègia contra la feminització de la pobresa 
•	Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona
•	Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials de 

Barcelona
•	Estratègia	sobre	canvi	demogràfic	i	envelliment	2018-2030
•	Estratègia municipal contra la soledat
•	Mesura de govern per a una democratització de la cura
•	Observatori 0-17
•	Pacte del temps de Barcelona
•	Pla d’accessibilitat als museus
•	Pla de joc a l’espai públic
•	Pla de justícia de gènere i transversalitat 2016-2020
•	Pla de mobilitat urbana
•	Pla de mobilitat a peu
•	Pla de salut mental
•	Pla del verd
•	Pla d’infància 2021-2030
•	Pla d’adolescència i joventut 2017-2021
•	Pla per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat
•	Pressupost amb perspectiva de gènere
•	Taula d’educació i criança de la petita infància 
•	Taula de salut sexual i reproductiva
•	Taula interinstitucional per a la prevenció de les violències 

sexuals en la infància i l’adolescència
•	Taula per a la prevenció de l’abús sexual i el maltractament 

infantil als equipaments municipals

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121200/1/Eurocities_report_disability%20inclusion_EPSR_UNCRPD.pdf


Memòria 2020 de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 57

Participació en plans i mesures transversals

Amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de la diversitat 
funcional, l’IMPD ha participat en 26 taules tècniques per 
al	seguiment	i	la	definició	de	plans	i	mesures	transversals	
municipals. 
•	Bones Pràctiques Socials
•	Comitè d’Innovació gerència de Drets Socials
•	Compromís BCN per l’amabilitat amb la gent gran
•	Estratègia contra la feminització de la pobresa 
•	Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona
•	Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials de 

Barcelona
•	Estratègia	sobre	canvi	demogràfic	i	envelliment	2018-2030
•	Estratègia municipal contra la soledat
•	Mesura de govern per a una democratització de la cura
•	Observatori 0-17
•	Pacte del temps de Barcelona
•	Pla d’accessibilitat als museus
•	Pla de joc a l’espai públic
•	Pla de justícia de gènere i transversalitat 2016-2020
•	Pla de mobilitat urbana
•	Pla de mobilitat a peu
•	Pla de salut mental
•	Pla del verd
•	Pla d’infància 2021-2030
•	Pla d’adolescència i joventut 2017-2021
•	Pla per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat
•	Pressupost amb perspectiva de gènere
•	Taula d’educació i criança de la petita infància 
•	Taula de salut sexual i reproductiva
•	Taula interinstitucional per a la prevenció de les violències 

sexuals en la infància i l’adolescència
•	Taula per a la prevenció de l’abús sexual i el maltractament 

infantil als equipaments municipals



Ajuntament de Barcelona58

Activitat institucional

1.1. Activitat institucional
L’activitat més rellevant dels òrgans de govern de l’IMPD ha estat 
la següent:

Consell Rector
Ha celebrat dues reunions ordinàries i una d’extraordinària. 
S’han tractat els temes següents: aprovació del Reglament de 
les eleccions de representants de les persones amb discapacitat 
al Consell Rector de l’IMPD; aprovació dels comptes anuals del 
2019; presentació del Sr. Joan Ramon Riera com a nou president 
de l’IMPD; valoració de l’actuació de l’IMPD durant la covid-19; 
informació sobre el servei de suport al bany en relació amb les 
restriccions sanitàries. 

Comissió Executiva
Durant el 2020 no s’ha convocat cap reunió d’aquest òrgan.

1.2. Comunicació
L’IMPD ha estat present en actes públics i a internet a través de 
les actuacions següents:

Mitjans de comunicació
L’IMPD ha aparegut en 82 ocasions en mitjans de comunicació.

Internet
Gestió de les pàgines web Barcelona Accessible (www.bcn.cat/
accessible) i de l’IMPD (www.bcn.cat/imd), amb la publicació de 
180 notícies i un total de 270.506 visites. S’han enviat 8 butlletins 
de Barcelona Accessible a 6.178 persones subscrites.

http://www.bcn.cat/accessible
http://www.bcn.cat/accessible
http://www.bcn.cat/imd
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Xarxes socials
Twitter
Compte @BCN_Accessible, amb 3.175 seguidors i seguidores, 
3.042 tuits i 9.711 interaccions.

Flickr
61	fotografies	pujades	en	dos	àlbums.

Materials de comunicació
S’han produït i imprès els materials de divulgació següents: 

•	Model Creixem (200 exemplars en castellà i 300 en català). 
També disponible en format digital.

•	Bosses	de	roba	(200)	i	llibretes	(200)	amb	la	nova	imatge	gràfica	
de l’IMPD.

•	Vinil	sobre	els	valors	de	l’IMPD	per	a	les	fotografies	de	visites	
institucionals.

Materials digitals
Pel que fa als materials en format electrònic, destaquen els 
documents digitals següents: Memòria 2019, tríptics de la targeta 
d’aparcament (català i castellà), el programa d’activitats del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat i l’adaptació a 
lectura fàcil de sis textos sobre la covid-19 (digital).
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Mesures especials de comunicació
Les necessitats de comunicació provocades per l’emergència 
sanitària han palesat la necessitat de proveir informació 
de manera ràpida, accessible i comprensible. L’IMPD ha 
col·laborat en la difusió dels diversos materials audiovisuals 
de recomanacions de protecció durant els desplaçaments, en 
l’entorn laboral, trobades socials i d’altres situacions quotidianes. 
També s’han elaborat dos vídeos sobre el Servei d’Assistència 
Personal durant l’estat d’alarma i s’ha col·laborat en cinc vídeos 
elaborats pel Grup Sifu sobre la prevenció del contagi de la 
covid-19 i d’altres temes del moment, com l’excepció en el 
confinament	per	a	les	persones	amb	trastorns	conductuals.	
Finalment, l’IMPD ha elaborat tres documents en lectura fàcil 
amb preguntes i respostes sobre la covid-10, informació sobre 
l’ERTO i les normes de sortides al carrer durant l’estat d’alarma.

Campanya de comunicació
S’ha dut a terme la campanya de comunicació sobre el concurs 
d’idees pel disseny de la imatge del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat i la campanya del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat, on destaca l’elaboració 
de tres vídeos de sensibilització sobre el dret a tenir una vida 
independent amb testimonis en primera persona (“El Roger 
té dret a una vida independent”, “La Ruth té dret a una vida 
independent” i “La Paula té dret a una vida independent”).

Organització d’actes i jornades
Malgrat les restriccions, s’han pogut organitzar alguns actes, 
jornades o esdeveniments públics, entre els quals destaquen els 
següents:

•	Jornada de reconeixement a professionals i equips en temps de 
covid. 

•	 II Jornada Anual de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent. 
•	Acte central del Dia Internacional de les Persones amb 

Discapacitat: “El dret a l’autonomia personal en temps de 
coronavirus”.

•	Xerrada virtual “Discriminació en l’accés a l’habitatge: en 
defensa dels drets de les persones amb discapacitat”, amb la 
participació de testimonis de les entitats ECOM i DINCAT.
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Per acabar, destaca la visita institucional d’Ernesto Gasco, Alt 
comissionat per la lluita contra la pobresa infantil, als CDIAP 
municipals i la participació del president de l’Institut en la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (“Persones amb 
discapacitat i la crisi del SARS-CoV-2”) i la presentació de la 
candidatura de l’IMPD a la presidència del grup de treball Barrier-
free City for All d’Eurocities.

Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat
Campanya de comunicació per commemorar aquesta jornada. 
S’ha donat suport i col·laborat en l’organització d’actes en què es 
destaquen les capacitats de les persones amb diversitat funcional 
i que mobilitzen entitats, centres i escoles de tots els districtes, 
que ofereixen un ventall d’activitats de sensibilització, jornades 
d’esports	i	jocs,	tallers,	xerrades,	exposicions	i	flashmobs	amb	
una participació massiva. 

Aquest any destaca la participació a la BetaMapathon de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb el Col·legi 
d’Arquitectura de Catalunya i set ajuntaments. Com a acte 
central, s’ha celebrat una jornada virtual amb el títol “El dret 
a l’autonomia personal en temps de coronavirus” amb 100 
participants, en la qual es van presentar diverses experiències 
en relació amb l’impacte de la covid-19 en les persones amb 
discapacitat, les possibilitats tecnològiques per a l’autonomia 
personal i el benestar de les persones, i també es va presentar la 
Càtedra UOC-COCEMFE per a l’Autonomia i Salut Digital.
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1.3. Recursos humans, formació i 
gestió d’expedients 

Contractació
Incorporació de nou persones: cinc com a funcionaris/àries 
d’estructura; un/a funcionari/ària interí/ina per acumulació de 
tasques; un/a funcionari/ària interí/ina de substitució; un/a 
funcionari/ària de carrera i un contracte laboral com a personal 
investigador en un projecte de doctorand. Han causat baixa 
definitiva	una	contractada	laboral	fixa	per	jubilació	i	una	
contractada laboral per substitució IT. Han causat baixa en 
relacions laborals temporals tres persones, que han passat a ser 
funcionàries d’estructura.

Gestió d’expedients administratius
235 expedients administratius de despeses i ingressos.

Formació. L’equip de l’IMPD ha gaudit de 37 accions formatives 
i s’han ocupat 70 places, amb un total de 2.909 hores de 
dedicació. El 50% dels treballadors ha seguit alguna formació 
durant l’any, de les accions formatives que s’ofereixen des de 
diferents àmbits:

Tipus de formació Accions 
formatives

Places 
ocupades

Hores de 
formació

Formació	específica	organitzada	per	
l’IMPD 4 29 243

Formació transversal per al personal 
municipal 18 26 1.797

Formació externa 15 15 869

Total 37 70 2.909

L’IMPD promou l’actualització contínua dels professionals 
mitjançant la dinamització del coneixement, mitjançant la 
participació	i	l’organització	de	sessions	monogràfiques	(CO2,	
Bones pràctiques de l’Àrea de Drets Socials, Institut al dia), la 
supervisió externa per a professionals d’atenció directa (CDIAP, 
Vida independent i EAL), així com la promoció de la formació en 
els espais de treball en xarxa de la XIB, la xarxa d’atenció precoç 
i la XAVI.

Per acabar, es detallen els recursos humans i econòmics de què 
ha disposat l’IMPD durant l’any 2020.
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Liquidació del pressupost 2020 (€)

Despesa
Gerència, 

administració  
i comunicació

Promoció  
i suport

Planificació  
i avaluació

Atenció i 
assessorament

Vida 
independent Total Percentatge 

(%)

Personal 775.882,79 799.512,28 285.812,90 911.942,50 1.389.587,28 4.162.737,75 31,98

Béns corrents i serveis 165.141,28 1.215.896,36 183.753,57 215.848,01 680.096,80 2.460.736,02 18,91

Financeres 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00

Transferències corrents 5.536,35 1.772.549,12 2.200.488,99 570.212,90 1.826.445,93 6.375.233,29 48,98

Inversió i transferències de 
capital 17.397,68 0,00 0,00 0,00 0,00 17.397,68 0,13

Total 964.003,10 3.787.957,76 2.670.055,46 1.698.003,41 3.896.130,01 13.016.149,74 100,00

Finançament
Gerència, 

administració  
i comunicació

Promoció  
i suport

Planificació  
i avaluació

Atenció i 
assessorament

Vida 
independent Total Percentatge 

(%)

Ajuntament 449.716,58 3.787.957,76 2.670.055,46 1.638.297,33 2.947.517,99 11.493.545,12 95,83

Altres fonts 7.205,56 0,00 0,00 59.706,08 948.612,02 1.015.523,66 8,47

Ajustaments 0,00 0,00 0,00 -516.000,00 0,00 -516.000,00 -4,30

Total 456.922,14 3.787.957,76 2.670.055,46 1.182.003,41 3.896.130,01 11.993.068,78 100,00

Resultat pressupostari 
ajustat _ _ _  _ _ 1.023.080,96 _



Ajuntament de Barcelona64

Recursos humans a 31 de desembre de 2020

Recursos humans
Gerència, 

coordinació, 
administració 

Promoció 
i suport

Planificació 
i avaluació

Atenció i 
assessorament

Vida 
independent Total Percentatge 

(%)

Tècnic/a superior 3 2 2 3 10 20 25,97

Tècnic/a mitjà/ana 5 13 2 9 10 39 50,65

Investigador/a 1  1 0 0 2 2,60

Administratiu/iva i tècnic/a auxiliar 
administratiu/iva especial 2 0 0 1 3 6 7,79

Auxiliar administratiu/iva i auxiliar 
administratiu/iva especial i 
subaltern/a

3 0 0 5 2 10 12,99

Total 14 15 5 18 25 77 100,00

Tipus de relació
Gerència, 

coordinació, 
administració 

Promoció 
i suport

Planificació 
i avaluació

Atenció i 
assessorament

Vida 
independent Total Percentatge 

(%)

Personal	fix 11 11 1 8 13 44 57,14

Temporal 3 4 4 10 12 33 42,86

Total 14 15 5 18 25 77 100,00
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