
 
 

 
 
 
Benvolgudes i benvolguts,  
 
 
 
 

El  grup d’Oci Inclusiu de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent 

(La XAVI) de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, membre de 

l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, us volem informar que en motiu  

de garantir el dret de les persones amb discapacitat a l’oci i la cultura de 

proximitat, s’ha impulsat i aprovat un nou sistema de bonificacions destinades a 

les persones amb discapacitat per a la realització de cursos i tallers  als centres 

cívics de la ciutat de Barcelona.  

Aquestes bonificacions formen part  d’un projecte pilot més ampli que te 

com a finalitat la millora de  l’accessibilitat i la inclusió de les persones amb 

diversitat funcional en els equipaments culturals de proximitat. 

 

 

Cordialment,  
 
Entitats de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
BONIFICACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A LA 

REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES DE CURSOS I TALLERS  ALS 

CENTRES CÍVICS DE BARCELONA  

El fet de poder gaudir de l’oferta cultural en igualtat de condicions,  

especialment en aquells equipaments de proximitat,  afavoreix la inclusió  en la 

comunitat,  potencia la millora de la convivència,  incrementa el benestar i 

millora l’estat de salut. La Convenció dels Drets de les persones amb 

discapacitat,  les lleis estatals, autonòmiques  i locals, anuncien  la inclusió en 

igualtat d’oportunitats de totes les persones en els diferents espais de 

participació (centres culturals, de lleure o esportius). 

Per tal de garantir aquest dret, l’Ajuntament de Barcelona (ICUB i IMPD) 

impulsen l’aprovació de les bonificacions que presentem en aquest document.  

S’ha demostrat que viure amb una discapacitat suposa unes despeses afegides  

a la vida quotidiana. Aquest greuja econòmic ha estat validat per diferents 

estudis. Per aquest motiu el 21 de desembre de 2018 l’Ajuntament de 

Barcelona publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 

l’Aprovació dels preus públics per a l’any 2019, establint  les bonificacions  

econòmiques  a les persones amb diversitat funcional en les inscripcions a 

tallers i activitats organitzades pels centres cívics de Barcelona. 

 
 
 



 
 

 

Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat és 

requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%. 

 

Tanmateix les persones amb un trastorn de salut mental poden ser 

considerades persones amb discapacitat, però sovint no tenen la resolució de 

reconeixement de grau de discapacitat. Les persones que tenen un trastorn de 

salut mental sever (TSM) - no un trastorn transitori o eventual que pot remetre i 

que no és equiparable a la discapacitat -   tenen els mateixos desavantatges i 

barreres socials alhora que el mateix greuge econòmic i, per aquest motiu, 

també poder optar a la bonificació econòmica en la realització de cursos i 

tallers a centres cívics.  

 

 

La persona amb discapacitat o amb TSM sever  que vol optar a la tarifa 

establerta amb bonificació, ha de presentar la documentació necessària que es 

descriu a continuació i haurà d’emplenar i signar el full estandarditzat de 

declaració responsable que el centre cívic li facilitarà.  

El centre comprovarà que la documentació s’ajusta als requisits establerts.   



 
 

SISTEMA D’INSCRIPCIONS: BONIFICACIONS I REQUISITS  
 

(1) Es podrà beneficiar de l’ajut per 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.  

(2) 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). 

(3) El document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental. Aquest document acreditatiu tindrà una validesa d’un 
any. No s’acceptaran documents emesos amb més d’un any d’anterioritat a la data d’inscripció. 

 
 
 
 
 

Bonificació (1 i 2) 

 
Requisits  Acreditació (3) Presentació documents 

50 % de descompte del 
preu del taller  

 Viure a Barcelona 
 

 Reconegut el grau de 
discapacitat del 33% al 64% 

 

 Certificat d’empadronament 
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 

 
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
 

75% de descompte del preu 
del taller  
 
 

 Viure a Barcelona 
 

 Reconegut el grau de 
discapacitat de 65% o més 

 

 Certificat d’empadronament 
 
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 

 
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
 

75% de descompte del preu 
del taller  

 Viure a Barcelona 
 Reconegut el grau de 

discapacitat del 33% o mes  
 Família nombrosa  

 Certificat d’empadronament 
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 
 Carnet de família nombrosa/ llibre de 

família on constin dos fills/es a càrrec  

 
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  



 
 

*http://ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/ca/qui-pot-sol%C2%B7licitar-la-targeta-rosa 

 

Bonificació (1 i 2) 

 
Requisits  Acreditació (3) Presentació documents 

75% de descompte del 
preu del taller  

 Viure a Barcelona 
 Reconegut el grau de discapacitat 

del 33% o mes. 
 Tenir els ingressos econòmics 

que donen dret a les dues 
modalitats de  Targeta Rosa* i de 
la Targeta dels FGC Modalitat A 
 

 Certificat d’empadronament 
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 
 Targeta Rosa (reduïda o gratuïta) o 

Targeta FGC Modalitat A 

 
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
 

75% de descompte del 
preu del taller  

 Viure a Barcelona 
 Percebre una pensió no 

contributiva (Renda Garantida, 
RMI,  RAI) 

 Tenir un trastorn de salut Mental 
Sever. 

 Certificat d’empadronament 
 Certificat de pensió no contributiva o 

certificat negatiu de pensió (emès per 
Benestar i Família  de la Generalitat) 

 Document acreditatiu vigent de ser atès 
en un centre públic de Salut Mental 
Sever 

 
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
 

50% de descompte del 
preu del taller 

 Viure a Barcelona 
 Tenir un trastorn de salut Mental 

Sever 

 Certificat d’empadronament 
 Document acreditatiu de ser atès en un 

centre públic de Salut Mental Sever 

Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
 

75% de descompte del 
preu del taller 

 Viure a Barcelona 
 Tenir família nombrosa o dos fills 

a càrrec 
 Tenir un trastorn de salut mental 

sever 
 

 Certificat d’empadronament 
 Document acreditatiu de ser atès en un 

centre públic de Salut Mental Sever 
 Carnet de família nombrosa o llibre de 

família  

Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

ANNEX : DOCUMENTACIÓ 

 
Targeta acreditativa de la  discapacitat o Resolució de reconeixement de 
grau de discapacitat (Certificat) 
 
 

 
 
 

   



 
 

 
 
Cal tenir en compte: 
 
El Grau indicat en tant per cent (%). 
Necessitat de 3a persona. 
 
 

Targeta Rosa 
 

 
 
 
Cal  tenir en compte: 
 
Qualsevol de les dues opcions: Reduïda (R) o Gratuïta (G). 
 
 
Targeta FGC Modalitat A 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Carnet de família nombrosa 
 

 
 
 
Llibre de família 
 

 
 
 
(*) Segon la normativa en relació a les famílies nombroses: 
 “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.” 
 
 



 
 

  


