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TServeis d’informació, orientació i valoració

per a persones amb discapacitat

Què és 

• Són serveis d’atenció especialitzats en temes relacionats amb les persones

amb discapacitat que ofereixen informació, valoració i assessorament

personalitzat.

- Servei d’Atenció al Públic de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat (IMD).

- Programa d’Immigrants amb Discapacitat Intel·lectual de la Federació
Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual (APPS).

- Centres d’atenció a disminuïts (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

A qui està adreçat

• A les persones amb discapacitat, familiars, professionals, entitats i

qualsevol ciutadà o ciutadana que necessiti informació i orientació sobre

temes relacionats amb la discapacitat.

Com es realitza

• Cal tramitar el Certificat Oficial de Reconeixement de Grau de Disminució.

Aquest és el document legalment vàlid per accedir a la majoria de recursos

específics per a persones amb discapacitat. L’expedeix l’Equip de Valoració i

Orientació del Centre d’Atenció a Disminuïts de la Generalitat i indica el

diagnòstic i el grau de discapacitat (cal que sigui igual o superior al 33% de

discapacitat).

• Cal tenir en compte que les persones que no tinguin permís de residència i

siguin majors d’edat no tenen accés al Certificat Oficial de Reconeixement

de Grau de Disminució.

On es pot realitzar

• Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD)
Servei d’Atenció al Públic
Av. Diagonal, 233, planta baixa

08013 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Telèfon: 93 413 27 75

Mail: sap@bcn.cat
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10.1
Persones amb discapacitat

• Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual
Programa d’Immigrants amb Discapacitat Intel·lectual (APPS)
Travessia Sant Antoni, 13

08012 Barcelona

Telèfon: 93 292 04 00

Mail: immigrants@federacioapps.cat

• Centres d’atenció a disminuïts (CAD) i oficines d’acció ciutadana de la Generalitat
de Catalunya
CAD d’adults (majors de 16 anys)
Rambla Badal, 102 (entrada per Buenaventura Pollés)

08014 Barcelona

Telèfon: 93 331 21 62

CAD infantil (menors de 16 anys)
Grassot, 3, 4t

08025 Barcelona

Telèfon: 93 458 99 08

Quina documentació cal presentar

• Serveis d’atenció de l’IMD i APPS
Per accedir als serveis d’atenció al públic de l’Institut Municipal de Persones amb

Discapacitat i al Programa d’Immigrants amb Discapacitat Intel·lectual de la

Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual, no és necessària
cap documentació però es recomana portar algun tipus de document identificatiu

(NIE, passaport, etc.) i documentació relativa a la discapacitat.

• Tramitació del certificat als centres d’atenció a disminuïts de la Generalitat

Majors de 18 anys
- Fotocòpia del NIF o NIE de la persona beneficiària. Les persones majors d’edat

que no tinguin permís de residència, no tenen accés al certificat de

discapacitat.

- Fotocòpia dels informes mèdics, psicològics o socials actualitzats.

Menors de 18 anys
- Fotocòpia del NIF, NIE o passaport de la persona beneficiària i de pares o

tutors legals.

- Fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement.

- Fotocòpia dels informes mèdics, psicològics i/o socials actualitzats emesos per

professionals.

Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda 
de la Guia de recursos i serveis per a persones amb disminució

de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.


