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AJUTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A LA 

REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES DE CURSOS I TALLERS  

ALS CENTRES CÍVICS 

  
La resolució de reconeixement de grau de discapacitat (comunament certificat) és el 

document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l'accés 

a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar 

els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten 

la participació plena i efectiva en la societat. 

 

Igualment, s’ha demostrat que les persones amb discapacitat tenen un greuge 

comparatiu en quant a termes econòmics es refereix. Per poder accedir als ajuts 

establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una 

discapacitat igual o superior al 33%. 

 

Per aquest motiu, es pretén bonificar econòmicament la realització de cursos i tallers 

impartits a Centres Cívics per a persones amb discapacitat. 

 

Per altra banda, algunes persones amb algun trastorn de salut mental poden ser 

considerades persones amb discapacitat però sovint no tenen la resolució de 

reconeixement de grau de discapacitat. Aquestes persones són aquelles que tenen un 

Trastorn de Salut Mental Sever (TMS) - en aquest sentit, cal descartar trastorns transitoris 

o eventuals que poden remetre i no són equiparables a la discapacitat – tenen els 

mateixos desavantatges i barreres socials, alhora que el mateix greuge econòmic i, per 

tant, també se les considerarà a l’hora de poder optar a la bonificació econòmica en 

la realització de cursos i tallers a Centres Cívics.  

 

1. CONDICIONS ESTABLERTES PER L'ANY 2019 
 

 Respecte al beneficiari: ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona i tenir  

reconegut un grau de discapacitat superior al 33% o ser atès en un centre públic de 

Salut Mental, per al seguiment d’un TMS. Es podrà beneficiar de l’ajut a una sola acció 

formativa per centre i trimestre. Existeix però, la possibilitat de sol·licitar simultàniament 

un altre ajut per a una altra acció formativa en un altre centre de la xarxa de centres 

cívics de Barcelona.  

 

 Respecte a la quota: l'Ajuntament assumirà el 50% o el 75% de la tarifa del taller (en 

qualsevol de les seves modalitats –intensiu, mensual o trimestral-  establerta a l’expedient 

de preus de l’any corresponent) fins al nombre màxim de places establert per a cada 

Centre Cívic en funció de la viabilitat econòmica del mateix.  

 

El 50% o 75% de descompte correspon als següents barems:  

 

1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa 

1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75% 

1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50% 

1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills a càrrec descompte del 75%  



1.4. Amb necessitat de tercera persona descompte del 75%  

 

2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%. 

 

3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIJ 

(Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults), del 

Centre Atenció Primària, Club social actualitzat,... per tenir un trastorn de salut mental 

sever. (TMS) 

3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75% 

3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50% 

3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills a càrrec descompte del 75%. 

 

 

 Acceptació de la participació: Cada equip gestor haurà de validar i considerar la 

possible adaptació del taller segons la particularitat de la discapacitat de la persona 

que vulgui fer la inscripció i podrà consultar amb el tècnic de l’IMPD del districte. També 

cada equip gestor haurà de valorar, juntament amb l’IMPD, el nombre d’inscripcions 

per taller. 

 

2. SISTEMA D'INSCRIPCIONS  
(en cas que hi hagi places lliures)  

 

2.1. Documentació necessària a aportar   

 
 Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 

l’Ajuntament de Barcelona (sempre). 

 

 Declaració responsable signada pel sol·licitant (sempre). 

 

- Segons la modalitat a què s’aculli la persona:  

 

 MODALITAT 1: Targeta de discapacitat. 

 

A més:  

 

➢ MODALITAT 1.3: carnet de família nombrosa o llibre de família on consti que es té 

dos fills o més a càrrec. 

➢ MODALITAT 1.4: Targeta de discapacitat amb la modalitat marcada de 

necessitat de tercera persona. 

 

 

 MODALITAT 2: Targeta de discapacitat i targeta rosa.  

 

 

 MODALITAT 3: un document emès per un professional acreditat  del CSMIJ (Centre de 

Salut Mental Infantil i Juvenil), CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults), Centre d’Atenció 

Primària, Centre de Serveis Socials Bàsics o un Club Social; que notifiqui que la persona 

està sent atesa en centre públic de Salut Mental. 

La vigència del document ha de ser de màxim d’un any, pel que la data de l’emissió 

del document ha de ser anterior a un any per a tenir validesa en el moment de la 

inscripció. 

 

 

 



A més:  

 

➢ MODALITAT 3.1: Certificat de pensió o negatiu de la Generalitat. (Cal anar a 

qualsevol Oficina de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, emplenar 

i lliurar la sol·licitud). 

➢ MODALITAT 3.3: carnet de família nombrosa o llibre de família on consti que es té 

dos fills o més a càrrec.  

 

 

2.2. Procediment d’inscripció:  

 

 La persona amb discapacitat s’inscriu a la tarifa establerta amb bonificació. Ha de 

presentar la documentació esmentada a l’apartat anterior d’aquesta circular i ha 

d’emplenar i signar el full estandarditzat de declaració responsable que el Centre Cívic 

l’hi facilita.  

 El centre comprovarà que la documentació s’ajusta als requisits establerts (atenent al 

lloc d’empadronament i la data dels documents i que es compleixin els requisits per 

adscriure’s a la modalitat triada), i conservarà una còpia de la documentació requerida 

fins al moment de lliurar-la a l’empresa contractada per l’Ajuntament per fer el 

seguiment del programa.  

 

L’empresa que fa el seguiment dels ajuts passarà pels centres a recollir la documentació. 

Els centres quan entreguin la documentació de les noves altes registrades hauran 

d’adjuntar una relació de la documentació que lliuren a l’empresa per a un millor control 

per ambdues parts.  

 

 

3. CRITERIS ESTABLERTS PER AL SEGUIMENT I PER AL CÀLCUL DELS IMPORTS 

QUE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA ABONARÀ  

 
3.1. Càlcul de pagament  

 És imprescindible que la documentació que es transfereixi a l’empresa responsable 

del seguiment inclogui el formulari d’inscripció de cada persona beneficiària de l’ajut i 

que s’hi especifiqui la data en què es formalitza la inscripció, així com la quantitat a 

abonar per part de l’usuari.  

 

3.2. Sol·licituds a denegar  
En aquells casos en que no s’acompleixin les condicions establertes i la documentació 

necessària a aportar. El gestor del centre vetllarà per la correcta presentació dels 

documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANNEX 1. DOCUMENTS  

 

Targeta de discapacitat 

 

 

 
 

 

A tenir en compte: 

el Grau indicat en tant per cent (%). 

Necessita de 3a persona. 

 

 

Targeta Rosa 

 

                     
 

 

A tenir en compte: 

Qualsevol de les dues opcions: reduïda (R) o Gratuïta (G). 

 

 

 

Carnet de família nombrosa 

 

 
 

 



Llibre de família 

 

 
 

 

A tenir en compte: 

 

Per tal d’equiparar el greuge econòmic a persones amb discapacitat que no tenen 

reconegut el grau, ja que tindran el carnet de família nombrosa:  

 

“Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents 

tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cadascun d’ells, o 

almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin 

incapacitats per treballar. S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les 

famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de 

discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o 

filles.” 

 

 

 

Document emès per un professional acreditat: 

 

A tenir en compte: 

 

Un document en què un professional acreditat i en representació al CSMIJ, CSMA, 

CAP, CSSB o un Club Social signi, acreditant que la persona rep tractament per tal de 

poder confirmar que no és un trastorn puntual.  

 

En cas de dubte, contactar amb el referent de l’IMPD del Districte.  

 

 

 

 

 

 

 

 


