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PRESENTACIÓ

“Tots som especials a la nostra manera, perquè no hi ha cap ésser humà estàndard
o comú. Tots som diferents.

Alguns hem perdut la capacitat de fer servir una part del nostre cos a causa de
malalties o d’accidents. Però això no té importància: només és un problema
mecànic. Allò que és veritablement important és que conservem l’esperit humà,
la capacitat de crear.”

Stephen W. Hawking

Des de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ja fa anys que impulsem polítiques
i actuacions perquè les persones amb discapacitat puguin portar a terme els
seus projectes vitals d’una manera autònoma i en igualtat de condicions.

Estem treballant per tal que Sant Adrià sigui una ciutat per a tothom, accessible,
solidària, acollidora i respectuosa amb les diferències.

Aquesta Guia de recursos que us presentem s’ha elaborat amb l’objectiu de
difondre la informació especialitzada relacionada amb programes, serveis i
prestacions econòmiques a les quals poden accedir les persones que tenen
algun tipus de discapacitat.

Tenim la convicció que conèixer els recursos que ofereix la comunitat és un pas
important per tal que totes les persones puguin gaudir d’una igualtat d’oportunitats
real, puguin desenvolupar al màxim la seva autonomia i puguin participar
activament en la vida de la ciutat.

Jesús Maria Canga Castaño
L’Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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1. SERVEIS SOCIALS GENERALS

Centres de serveis socials bàsics

Centres on s’ubiquen els equips de professionals que tenen com a finalitat
detectar situacions de necessitat personal, familiar i comunitària, per contribuir
a la formació, promoció i inserció social d’individus i famílies, i facilitar-los la
informació, orientació i assessorament adequats a cada necessitat social.

Cal dirigir-se al Centre de Serveis Socials Bàsics que correspongui per zona:
Zona 1: C/Santa Caterina, 10 • Tel. 93 462 12 97
Zona 2: Ronda Sant Ramon de Penyafort, s/n • Tel. 93 462 09 60
Zona 3: C/Mar, 12 • Tel. 93 462 04 11

Serveis d’ajuda a domicili

Són el conjunt de serveis que es presten al domicili, amb l’objectiu de mantenir
la persona en el seu entorn habitual, facilitant-li les activitats de la vida diària.

Inclou diverses modalitats: servei d’ajuda a domicili, teleassistència, àpats a
domicili, arranjament d’habitatges i neteja.

Cal sol·licitar-ho al centre de serveis socials o a l’àrea bàsica de salut corresponents,
on el professional referent valorarà la necessitat.

2. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

Programa de suport i atenció a persones amb discapacitat

Ofereix informació i orientació sobre recursos i prestacions per a persones amb
discapacitat, tramita les demandes de transport especial i promou accions i
projectes amb l’objectiu de fomentar la plena integració de les persones amb
discapacitat.

Cal adreçar-se a la 7a planta de l’Ajuntament o trucar al tel. 93 381 20 04, ext.267.

Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD) de la Generalitat de Catalunya

És el Centre encarregat d’emetre els dictàmens tecnicofacultatius sobre el grau
i el tipus de discapacitat. El certificat de disminució és el document oficial que
acredita el seu titular com a persona amb discapacitat.

El CAD és també on es valoren  altres necessitats específiques (de tercera
persona, de mobilitat reduïda, d’habitatge adaptat, de residència...) i es dóna
orientació a la persona que les demana.

Cal adreçar-se a:
Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD ) de Badalona
Av. Marquès de Mont-roig, 64 • 08912 Badalona • Tel. 93 387 41 08

1
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O bé, en el cas de menors de 16 anys:
CAD Infantil
C/ Grassot, 3, 4t • 080025 Barcelona • Tel. 93 458 99 08

La sol·licitud del certificat de disminució, així com altres gestions, poden fer-se
també a:

Oficina d’Acció Social i Ciutadania
Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 460 02 98

Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)

És l’encarregat de valorar quin és el recurs ocupacional / laboral adequat. El seu
dictamen és necessari per accedir als diferents recursos ocupacionals.

Es troba a:
Equip de Valoració i Orientació Laboral
C/ Forn, 7-9 • 08014 Barcelona • Tel. 93 424 82 04

La sol·licitud es pot fer també a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 460 02 98

Centres de dia per a persones amb gran discapacitat

Serveis d’acolliment diürn que presten atenció especialitzada a persones amb
greus discapacitats. Les funcions són l’atenció a les activitats de la vida diària
(AVD), els programes de tractament individual i totes les activitats encaminades
a millorar la integració en el medi i les seves relacions personals.

Cal adreçar-se a:
Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD) de Badalona
Av. Marquès de Mont-roig, 64 • 08912 Badalona • Tel. 93 387 41 08

Centres ocupacionals

Serveis d’atenció diürna adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual, amb
dues modalitats en funció del grau de discapacitat: servei de teràpia ocupacional
(STO) i servei ocupacional d’inserció (SOI).

Cal la valoració de l’EVO laboral per accedir a aquests serveis.

Centres Ocupacionals a Sant Adrià:
APRODISA – Centre Ocupacional Sant Adrià
Ronda de Sant Ramon de Penyafort, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 65 01

Serveis residencials per a persones amb discapacitat

Serveis substitutoris de la llar adreçats a persones amb discapacitat que
requereixen suport per a les activitats de la vida diària i que, per diferents motius,
no poden viure amb la família.
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Per accedir a les diferents tipologies de serveis residencials (llar-residència i
residència) cal fer la sol·licitud al Centre d’Atenció a Disminuïts de l’ICASS, que
estudia quin és el recurs més adequat i centralitza la concessió de places de
tots els centres públics i concertats.

Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD) de Badalona
Av. Marquès de Mont-roig, 64 • 08912 Badalona • Tel. 93 387 41 08

Serveis residencials a Sant Adrià:.
Llar–residència d’Assa. (Discapacitat intel·lectual)
Via Trajana, 1 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 18 13

Habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental

Adreçats a persones amb trastorn mental sever que poden desenvolupar les
activitats de la vida diària només amb una supervisió externa i poden viure en
règim obert.

Cal fer la sol·licitud a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 460 02 98

Estades temporals i de respir

Són estades en serveis residencials públics o concertats que es donen de forma
temporal, bé per una situació puntual de necessitat i/o urgència (malaltia/ingrés
del familiar cuidador...), bé com a descans de les persones cuidadores.

• Curta estada de la Diputació de Barcelona

Adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual d’entre 6 i 65 anys que
viuen en família.

Ofereix la possibilitat d’una plaça residencial durant dos mesos al llarg
de l’any, en períodes mínims de 3 dies.

Cal sol·licitar-ho al centre de serveis socials o al centre/taller on assisteix
la persona amb discapacitat.

• Estades de respir,  Prestades per entitats

Diferents entitats ofereixen aquest servei subvencionat per la Diputació
de Barcelona.

Per a persones amb discapacitat intel·lectual:

Podeu adreçar-vos a l’entitat o servei al qual assisteix la persona amb
discapacitat, o bé a:
Federació APPS
C/Joan Güell, 90-92 • 08028 Barcelona • Tel. 93 490 16 88 • www.apps.es
(Ofereix un màxim de 15 dies/any per acolliment residencial. També té
servei de cangur, amb un màxim de 120 hores/any.)
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Per a persones amb malaltia mental:
Federació Catalana d’Entitats de Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM)
C/Berguedà, 9-11, entl. 3a • 08029 Barcelona • Tel. 93 272 14 51
www.familiarsmalaltsmentals.org

3. AJUTS I PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Valoració de la dependència

El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb
l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a
les persones en situació de dependència. Una persona dependent és aquella
que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat,
lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten
l'atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la
vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

La valoració estableix un grau de dependència, el qual dóna dret a determinades
prestacions i/o serveis.

Cal dirigir-se a l’Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya,
al centre de serveis socials de referència, a l’ABS o, si la persona està ingressada
en un centre residencial, al mateix centre, i sol·licitar la valoració del grau de
dependència.

Més informació a:
www.gencat.cat/benestar/persones/dependencia/index.htm

Prestacions contributives de la Seguretat Social

El sistema contributiu de la Seguretat Social protegeix les següents situacions:

• Incapacitat: pot ser temporal -quan la persona està temporalment impossibilitada
per realitzar la seva feina- o permanent -quan la persona, després d’haver rebut
el tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus,
previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.
La incapacitat permanent pot ser total, absoluta o gran invalidesa.

• Orfenesa i pensió a favor de familiars: les persones amb discapacitat que
compleixin els requisits per accedir a aquestes pensions també hi tenen dret
encara que superin l’edat límit establerta, sempre que estiguin incapacitades per
al treball (quan tenen una incapacitat absoluta, gran invalidesa o un grau igual
o superior al 65%).

• Prestacions exclusives per accident de treball o malaltia professional

Cada prestació requereix d’uns períodes concrets de cotització i d’altres requisits.
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Cal adreçar-se a la Seguretat Social (INSS):
INSS
C/ Mar, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 381 06 77

INSS
Av. del President Companys, 106-110 • 08911 Badalona

O bé al telèfon 900 166 565

Prestació per fill a càrrec

Consisteixen en una assignació econòmica, en les seves modalitats de contributiva
i no contributiva, per fills menors de 18 anys i per majors de 18 anys amb
discapacitat de grau igual o superior al 65%.

Quan el fill té una discapacitat, no s’estableix límit econòmic de la unitat familiar
per tenir-hi dret.

Si el fill treballa, els ingressos no poden superar el 75% del salari mínim
interprofessional (SMI) per mantenir la prestació.

Cal adreçar-se a la Seguretat Social (INSS):
INSS
C/ Mar, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 381 06 77

INSS
Av. del President Companys, 106-110 • 08911 Badalona

O bé al telèfon 900 166 565

Prestació no contributiva d’invalidesa (PNC)

Consisteix en una assignació econòmica de la Seguretat Social a la qual tenen
dret

• les persones amb discapacitat majors de 18 anys i menors de 65

• que superen el 65% de discapacitat

• i no tenen rendes o ingressos suficients (per realitzar el còmput es tenen en
compte els ingressos de tota la unitat econòmica).

Cal adreçar-se a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 460 02 98

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport

Assignació econòmica mensual adreçada a compensar les despeses de transport
d'aquelles persones amb mobilitat reduïda i amb uns ingressos inferiors al 70%
de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Cal que no siguin
titulars de la Seguretat Social en situació activa.
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Cal adreçar-se a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930- Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 460 02 98

Programa d’ajudes d’atenció social per a persones amb discapacitat

Ajuts de caràcter graciable que es regeixen per convocatòria anual i que tenen
per objecte facilitar la prestació dels serveis necessaris per al desenvolupament
de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

Cal adreçar-se a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930- Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 460 02 98

Més informació a:
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/ajutsatencio

Deduccions i reduccions en la declaració de l’IRPF

En la declaració de la renda es preveuen diverses reduccions per a treballadors
discapacitats en actiu, contribuents discapacitats, descendents discapacitats i
per assistència, així com deduccions per obres de supressió de barreres
arquitectòniques o de la comunicació i per aportacions a plans de pensions.

Més informació a:
Telèfon d'informació tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
(AEAT): 901 33 55 33 • www.aeat.es • www.agenciatributaria.es

Altres ajuts:

• Abonament social de Telefònica
Tel. 1004 o www.telefonicaonline.com

• Ajudes de la fundació ONCE
www.fundaciononce.es

• Reduccions en l’impost de successions i donacions
www.e-tributs.net

• Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat
i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/programa

• Ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental

www.gencat.cat/benestar/persones/mental/habitatges
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4.SALUT

Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)

Des d’aquests centres es coordina el conjunt d'actuacions assistencials i
preventives adreçades als infants, des de la concepció i fins als 6 anys, que
presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc
de patir-lo, amb la intenció d'eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible,
mitjançant un tractament adequat.

S’hi accedeix a través del pediatre de la xarxa pública.
CDIAP Sant Adrià
Edifici de la Biblioteca de la Mina • C/ Ponent, s/n
08930Sant Adrià de Besòs • Tel. 608 25 25 64

Centres de salut mental d’adults (CSMA) i centres de salut mental
infantils i juvenils (CSMIJ)

Són serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica
i de salut mental, adreçats a persones que presenten trastorns mentals en
qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia i que, per la seva gravetat i/o
complexitat, no poden ser ateses només dins l’àmbit de l’atenció primària de
salut.

S’estructuren en funció de l’edat dels pacients:

• CSMIJ: infants de 0 a 17 anys
• CSMA: a partir dels 18 anys

S’hi accedeix per derivació del metge de capçalera i, si són menors, del pediatre
de la Seguretat Social, EAP, escola...

Per a la població del marge esquerre:
CSMA II Badalona 
Avinguda Alfons XIII 356 • 08914 Badalona • Tel. 93 460 01 90 / 93 460
02 84

CSMIJ Creu Verda
Avinguda Alfons XIII 468-470 • 08914 Badalona • Tel. 93 460 75 20

Per a la població del marge dret:
CSMA i CSMIJ Mina
C/ Mar, s/n • 08930 -Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 381 28 46

Urgències psiquiàtriques

En cas de necessitat urgent d’atenció psiquiàtrica, cal adreçar-se al CSMA de
referència. Fora de l’horari d’atenció del centre, cal anar al centre d’urgències
que pertoqui.
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Per a tota la població de Sant Adrià, excepte Via Trajana:
Servei d’urgències CAEMIL
C/ Prat de la Riba, 171 (Recinte Torribera) • 08921 Santa Coloma de
Gramenet • Tel. 93 462 89 00

Per a la població de Via Trajana:
Centre Fòrum de l’Hospital del Mar
C/ Llull, 410 • 08019- Barcelona • Tel. 93 254 13 13

Quan es tracta de pacients no col·laboradors, que no accedeixen a ser visitats
ni traslladats, cal trucar al 061. Si cal la presència dels cossos de seguretat serà
el metge qui els reclamarà.

Altres recursos de la xarxa de salut mental

Per accedir als diferents recursos, tant d’atenció diürna com d’hospitalització,
per a les persones amb malaltia mental, cal la derivació del CSMA de referència.

La tipologia de recursos és la següent:

• Centre de dia: serveis destinats al desenvolupament de programes i d’activitats
rehabilitadores i de reinserció a la comunitat en règim ambulatori, adreçats a
persones amb trastorn mental sever.

Centre de dia Bètula
Avinguda Alfons XIII 356 • 8914 -Badalona • Tel. 93 460 01 90/93 460 02
84

Centre de dia Martí i Julià
c/President Lluís Companys, 8 • 08921 -Santa Coloma de Gramenet •
Tel. 93 466 57 00

• Hospital de dia: serveis que presten atenció multidisciplinària als pacients
amb trastorn mental que requereixen d’un tractament psicoterapèutic i/o
rehabilitador intensiu i que poden mantenir els vincles amb la comunitat i la
família durant el procés terapèutic.

Hospital de dia del CAEMIL
C/ Prat de la Riba, 171 (Rte.Torribera) • 08921 Santa Coloma de Gramenet
tel. 93 462 89 00

Hospital de dia CPB Llúria
c/ Roger de Llúria, 68 • 08009 -Barcelona • Tel. 93 459 24 92

• Serveis d’hospitalització: serveis assistencials destinats a prestar atenció
integral a persones amb trastorn mental sever, en règim d’internament. En funció
de la gravetat del cas, de l’evolució, de l’estat de crisi o no, i de les característiques
psicosocials, existeixen diferents serveis d’hospitalització: d’aguts, de subaguts
i de mitja i llarga estada.

Unitat d’aguts, subaguts i mitja i llarga estada del CAEMIL
C/ Prat de la Riba, 171 (RecinteTorribera) • 08921 Santa Coloma de
Gramenet • tel. 93 462 89 00
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• Serveis d’internament en la comunitat: serveis d’internament no hospitalaris,
com a pas previ a l’externament, que tenen per objectiu assolir la readaptació
del malalt al seu medi.

Comunitat terapèutica Clínica Llúria
 Passatge de Mercader, 14 • 08008 Barcelona
Tel. 93 488 21 42

5.EDUCACIÓ

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

És l’equip multidisciplinari encarregat de l’avaluació, el seguiment i l'orientació
de l'alumnat, sobretot d’aquell amb necessitats educatives especials i de
l'assessorament al professorat dels centres docents.

EAP Sant Adrià
C/ Onze de Setembre, 2-4 • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 90 30

Centre de Recursos Educatius per a persones amb deficiències
educatives (CREDA)

És un servei del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que
col·labora amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s’adeqüi
a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i
permanents o amb trastorns del llenguatge.

CREDA Sant Adrià
C/ Onze de Setembre, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 72 01

Unitats d’educació especial del CEIP Pompeu Fabra

El Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Pompeu Fabra té aules d’educació
especial integrades dins del mateix centre. Cal la valoració de l’EAP per accedir-
hi.

CEIP Pompeu Fabra
C/ Santa Caterina, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 12 81

Centre de secundària adaptat Ntra.Sra.de l’Esperança

De l’Associació Assa
Via Trajana, 1 • 08930 -Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 18 13
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6.TRANSPORT

Targeta rosa:

Passi que permet utilitzar gratuïtament o a un preu reduït (en funció dels ingressos)
el transport públic. Hi tenen dret les persones majors de 62 anys o amb una
discapacitat superior al 33% que no tenen uns ingressos superiors al doble del
salari mínim professional.

Es tramita a
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12, planta baixa • 08930 Sant Adrià de Besòs

Targeta d’acompanyant en el transport públic:

Permet que l’acompanyant de les persones amb discapacitat, a les que l’EVO
ha reconegut la necessitat d’acompanyant, viatgi gratuïtament.

Es tramita a
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12, planta baixa • 08930 Sant Adrià de Besòs

Targeta de permissibilitat d’aparcament:

Permet a les persones amb un 33% de discapacitat i el barem de mobilitat
reduïda oficialment reconeguts, aparcar en zones blaves i espais reservats
expressament. Hi ha la modalitat de titular conductor i titular no conductor.

Es tramita a
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12, planta baixa • 08930 Sant Adrià de Besòs

Reserva de plaça d’aparcament:

Les persones titulars d’una targeta d’aparcament tenen dret a sol·licitar una
reserva d’aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d’estudi.

Els titulars no conductors han de tenir mobilitat reduïda i ser menors de 18 anys
o, si són majors d’edat, tenir una discapacitat igual o superior al 65%.

Es tramita a
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12, planta baixa • 08930 Sant Adrià de Besòs

Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM):

Per a aquelles persones que superen el 33% de discapacitat i són titulars del
vehicle.

Es tramita a
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12, planta baixa • 08930- Sant Adrià de Besòs
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Exempció de l’impost de matriculació:

Per a aquelles persones que superen el 33% de discapacitat, són titulars del
vehicle i és del seu ús exclusiu. La documentació s’ha de tramitar abans de la
compra del vehicle.

Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons
el seu domicili.

Telèfon d'informació tributària: 901 33 55 33; www.aeat.es.

Reducció de l’IVA en l’adquisició d’un vehicle especial:

Les persones que adquireixin un vehicle a motor especialment construït per a
persones amb mobilitat reduïda, o un autotaxi o autoturisme especial destinat
a transportar habitualment una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en
siguin o no  conductores, tenen dret a tramitar la reducció en el tipus impositiu
de l’IVA (impost sobre el valor afegit) del 16% al 4%.

Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda (Agència Tributària) que correspongui
segons el seu domicili.

Tel. d'informació tributària: 901 33 55 33, www.aeat.es

Descomptes a Renfe i als Ferrocarrils Catalans (FFCC)

També tenen targetes amb descomptes especials per a les persones amb
discapacitat.

Més informació:
FFCC de la Generalitat de Catalunya: Tel. informació: 93 205 15 15
www.fgc.net
Renfe: Tel. informació: 902 24 02 02
www.renfe.es/productos/on_tdorada.html

Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

És un servei de transport porta a porta per a les persones amb discapacitat i
barem de mobilitat reduïda que no poden utilitzar el transport públic.

Hi ha dues modalitats:

• Transport fix per a desplaçaments a centresi ocupacionals
Cal adreçar-se al Programa de Suport i Atenció a Persones amb Discapacitat,
a la 7a planta de l’Ajuntament, o trucar al tel. 93 381 20 04 ext. 267.

• Transport esporàdic, amb un límit de 8 viatges/mes per persona.
Cal sol·licitar l’alta del servei a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament
de Sant Adrià
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7.LABORAL

Serveis de suport a la inserció laboral

Orientats a donar suport a les persones demandants de feina en el procés de
recerca i inserció laboral, així com d’assessorar les empreses i preseleccionar
personal per a les ofertes que reben.

SIOL  Besòs
C/ Pi i Gibert, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 06 25 / 93 462 28 74

SIOL Mina
C/ Orient, 12-13 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 25 26

Serveis d’inserció laboral (SIL) especialitzats:

SIL Barcelonès (ECOM)
Adreçat a persones amb discapacitat física i/o sensorial

Ubicat al SIOL Besòs
S’hi pot accedir directament o a través del SIOL de referència.

Programa Accés (Associació Joia en col·laboració amb el Consorci de la Mina)
Adreçat a persones amb malaltia mental

Casal de la Mina
C/Ponent, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 278 84 50
S’hi pot accedir directament o a través del SIOL de referència.

Servei Prelaboral per a persones amb trastorns de salut mental

Servei entre la xarxa sanitària i la laboral, adreçat a les persones amb trastorn
mental sever. Té per objectiu facilitar el procés d’adquisició, recuperació o
potenciació d’aquells coneixements, hàbits i habilitats necessaris per a la seva
integració sociolaboral plena.

Servei Prelaboral d’AFAMMEBAN
C/ General Weyler, 77, bxos. • 08912 Badalona • Tel. 93 460 52 23

Centres especials de treball (CET)

Són empreses en les què un 70% de la plantilla  són treballadors amb discapacitat.
CET Aiguada (Associació Aprodisa)
C/ Ricart, 41 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 381 63 36

CET Interpas (Associació Ginesta)
C/Alarcón, 29-39 Pol.Ind. Montsolís • 08930 -Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 70 48

CET Tallers Guinardó
Via Trajana, 15 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 313 77 57
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CET Jardiners Sant Adrià
C/ Ricart, 46, bxos. • 08930 -Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 19 73

8.LLEURE I ESPORT

Integració en les activitats del municipi

L’Ajuntament de la ciutat fomenta la integració de les persones amb discapacitat
en els recursos de lleure i esportius municipals.

Per fer-ho possible es compta amb monitors de suport per a la integració d’infants
amb discapacitat:

• als casals d’estiu
• en les activitats de lleure durant el curs escolar
• en l’activitat de piscina durant el curs escolar, per a infants amb discapacitats
físiques

Cal adreçar-se a:
l’entitat que organitza l’activitat o al Programa de suport i atenció a persones
amb discapacitat, a la 7a planta de l’Ajuntament, o trucar al tel. 93 381
20 04 ext. 267.

Coral per a persones amb discapacitat intel·lectual

El dimarts de 18 a 19.30 hores, al Casal de Cultura. És una activitat gratuïta.

Cal adreçar-se a:
Programa de suport i atenció a persones amb discapacitat, a la 7a planta
de l’Ajuntament o trucar al tel. 93 381 20 04 ext. 267.

Club social per a persones amb trastorns de salut mental

És un espai de lleure on es desenvolupen activitats lúdiques, socioeducatives i
culturals en funció dels interessos de les persones  participants.

Club El Badiu (Afammeban)
Av. Doctor Bassols, 62 • 08914 Badalona • Tel. 93 383 58 39

9.HABITATGE

Reserva d’habitatge adaptat

En la programació anual d'habitatge de protecció oficial de les administracions
públiques catalanes es fa una reserva del 3% d'habitatges adaptats.
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Per accedir a un habitatge adaptat de protecció oficial cal posseir, a més del
certificat de disminució, el certificat expedit pel Centre d'Atenció a Disminuïts
(CAD) corresponent que acredita la necessitat d'habitatge adaptat.

Per tenir més informació sobre promocions públiques a Sant Adrià de Besòs cal
adreçar-se a:

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Adrià

Ajuts per a l’adaptació d’habitatges

El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya convoca
anualment ajuts per adaptar l’accés i/o l’interior de l’habitatge habitual de les
persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda.

Cal complir els requisits establerts en cada convocatòria.

Per a més informació cal adreçar-se a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930- Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 460 02 98
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Vida associativa i participació

1. CONSELL MUNICIPAL D’ACCESSIBILITAT
2. ENTITATS D’ÀMBIT LOCAL
3. ALTRES ENTITATS
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1. CONSELL MUNICIPAL D’ACCESSIBILITAT
És un òrgan consultiu i de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs que integra i recull la pluralitat de grups i opinions de la ciutat en l’àmbit
de l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Més informació a:
Programa de suport a persones amb discapacitat, 7a planta de l’Ajuntament.
Tel. 93 381 20 04 ext.267.

2. ENTITATS D’ÀMBIT LOCAL

AFAMMEBAN

Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord
Av. Doctor Bassols, 62 • 08914 Badalona • Tel. 93 383 58 39

Té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental
i de les seves famílies.

Serveis: suport i assessorament a les famílies, Club Social Badiu i Servei Prelaboral

APRODISA

Associació de Discapacitats Psíquics de Sant Adrià
C/ Ricart, 41 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 65 01

Té com a finalitat la promoció de centres, accions i activitats destinats a afavorir
la integració laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Serveis: Centre Ocupacional Sant Adrià i CET Aiguada

ASSA

Associació Pro-Disminuïts Psíquics Sant Adrià
C/Via Trajana, 1 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 18 13

Els seus objectius són la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat psíquica del municipi i el manteniment dels serveis d’atenció directa.

Serveis: Escola de secundària adaptada Ntra. Sra. de l’Esperança i Llar-residència

DISFISA
C/ Maragall, 27, 1r 2a • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 616 152 996

Associació de persones amb discapacitat física que treballa per a la plena
integració d’aquest col·lectiu i vetlla per l’accessibilitat del municipi.
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Ginesta
C/ Alarcón, 29-39 Pol. Ind. Montsolís • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 70 48

Té per objectiu fomentar l’autonomia i millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual.

Serveis: CET i SOI. Escola de secundària adaptada a Barcelona

ONCE
C/Ricart, 47-49 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 11 07
 www.once.es

Té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones amb grans
discapacitats visuals.

Tallers Guinardó
Via Trajana, 15 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 313 77 57

Té per objectiu principal la integració laboral i social de les persones amb
discapacitat intel·lectual.

Serveis: CET

CET Jardiners de Sant Adrià
C/ Ricart, 46, bxos. • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 19 73

Centre especial de treball per a persones amb discapacitat psíquica l’activitat
laboral del qual és la jardineria.

3. ALTRES ENTITATS:

Aspanin
C/ Sant Miquel, 55, 1r • 08911Badalona • Tel. 93 384 63 04

Àmbit: persones amb discapacitat psíquica

Serveis: lleure, assessorament i suport a les famílies, suport psicològic i
assessorament legal. Són també fundació tutel·lar.

Coinre
C/ Progrés, 34-44 • 08912 Badalona • Tel. 93 398 70 11 / 93 460 77 22

Àmbit: persones amb discapacitat psíquica

Serveis: Centre ocupacional (SOI i STO) i CET
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Aspanide
Rambla del Fondo, 21-25 • 08922 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 391 15 60

Àmbit: persones amb discapacitat psíquica

Serveis: llar-residència, residència i centre de dia per a persones amb greus
discapacitats psíquiques i CDIAP

Fundació Tallers de Catalunya
C/ Almogàvers, 18 • 08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 392 23 11 / 902 026 919 • www.ftcat.org

Àmbit: persones amb discapacitat psíquica

Serveis: Centre ocupacional (SOI i STO) i CET

Serra Marina, Associació esportiva
Centre Cívic Singuerlín
Av. Catalunya, 41 • 08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 391 98 93

Àmbit: persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental

Serveis: activitats esportives i de lleure

Institut Guttmann
Camí de Can Ruti, s/n • 08916 Badalona • Tel. 93 497 77 00
 www.guttmann.com

Hospital de referència per al tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral
de les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra gran
discapacitat d’origen neurològic.

Federació ECOM
Gran Via Corts Catalanes, 562, pral. 2a • 08011 Barcelona
Tel. 93 451 55 50 • www.ecom.es

Federació d’entitats de persones amb discapacitat física que promou la plena
integració d’aquestes en la comunitat.

APPS. Federació Catalana pro Persones amb Retard Mental
C/ Joan Güell, 90-92 • 08028 Barcelona • Tel. 93 490 16 88
 www.apps.es

Federació d’entitats i associacions de Catalunya que treballen per a la millora
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
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FECAFAMM
C/ Berguedà, 9-11, entl. 3a • 08029 Barcelona
Tel. 93 272 14 51 • www.familiarsmalaltsmentals.org

Federació catalana que engloba les entitats de familiars de malalts mentals de
Catalunya.

ACAPPS. Associació catalana pro persones sordes
C/ Providència, 42, 4t • 08024 Barcelona
Tel. 93 210 55 30 / 93 284 06 88 • www.acapps.org

FESOCA. Federació de sords de Catalunya
Hotel d’Entitats
C/ Pere Vergés, 1, 7è • 08020 Barcelona
Tel. 93 305 51 04 • www.fesoca.org

ACELL
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 9è • 08010 Barcelona
Tel. 93 318 39 44 • www.federacioacell.org

Activitats esportives i de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual.
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PRESENTACIÓN

“Todos somos especiales a nuestra manera, porque no hay ningún ser humano
estándar o común. Todos somos diferentes.

Algunos hemos perdido la capacidad de utilizar una parte de nuestro cuerpo a
causa de enfermedades o accidentes. Pero eso no tiene importancia; sólo es un
problema mecánico. Lo que es verdaderamente importante es que conservamos
el espíritu humano, la capacidad de crear.”

Stephen W. Hawking

Desde el Ayuntamiento de Sant Adrià ya hace años que impulsamos políticas
y actuaciones para que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo sus
proyectos vitales de una manera autónoma y en igualdad de condiciones.

Estamos trabajando para que Sant Adrià sea una ciudad para todas y todos,
accesible, solidaria, acogedora y respetuosa con las diferencias.

Esta guía de recursos que ahora os presentamos se ha elaborado con el objetivo
de difundir la información especializada en relación con los programas, servicios
y prestaciones económicas a las cuales pueden acceder las personas que tienen
algún tipo de discapacidad.

Tenemos la convicción de que conocer los recursos de la comunidad es un paso
importante para que todas las personas puedan disfrutar de una igualdad de
oportunidades real, puedan desarrollar al máximo su autonomía y participen
activamente en la vida de la ciudad.

Jesus Maria Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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1. SERVICIOS SOCIALES GENERALES

Centros de Servicios Sociales Básicos

Centros donde se ubican los equipos de profesionales que tienen como  finalidad
detectar situaciones de necesidad personal, familiar y comunitaria, contribuyendo
a la formación, promoción e inserción social de personas y familias, y facilitando
la información, orientación y asesoramiento adecuados a cada necesidad social.

Pueden dirigirse al Centro de Servicios Sociales Básicos que corresponda por
zona:

Zona 1: C/Santa Caterina, 10 • Tel. 93 462 12 97
Zona 2: Ronda Sant Ramon de Penyafort, s/n • Tel. 93 462 09 60
Zona 3: C/Mar, 12 • Tel. 93 462 04 11

Servicios de Ayuda a Domicilio

Son el conjunto de servicios que se prestan en el domicilio, con el objetivo de
mantener a la persona en su entorno habitual facilitándole las actividades de la
vida diaria.

Incluye diversas modalidades: Servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia,
comida a domicilio, adecuación de la vivienda y limpieza.

Hay que solicitarlo al Centro de Servicios Sociales que corresponda o al Area
Básica de Salud, donde el profesional referente valorará la necesidad.

2. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Programa de apoyo y atención a personas con discapacidad

Ofrece información y orientación sobre recursos y prestaciones para personas
con discapacidad, tramita las demandas de transporte especial, y promueve
acciones y proyectos con el objetivo de fomentar la plena integración de las
personas con discapacidad.

Pueden dirigirse a la 7ª planta del Ayuntamiento o llamar al tel.933812004 ext.267

Centro de Atención a personas con disminución (CAD) de la Generalitat
de Catalunya

Es el centro encargado de emitir los dictámenes técnico-facultativos sobre el
grado y el tipo de discapacidad. El certificado de disminución es el documento
oficial que acredita a su titular como persona con discapacidad.

El CAD es también el centro que valora y orienta en referencia a otras necesidades
específicas (de tercera persona, de movilidad reducida, de vivienda adaptada,
de residencia,...)
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Pueden dirigirse a  Centre d’atenció a Disminuïts (CAD ) de Badalona
Av. Marquès de Montroig, 64 • 08912 Badalona • Tel.93 387 41 08

Para menores de 16 años:
CAD Infantil
C/Grassot,3 4º • 080025 Barcelona • Tel.93 458 99 08

La solicitud del certificado de disminución y otras gestiones pueden hacerse
también en:

Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 460 02 98

Equipo de Valoración y Orientación Laboral (EVO)

Es el equipo encargado de valorar qué recurso ocupacional / laboral es el más
adecuado. Su dictamen es necesario para acceder a los distintos recursos
ocupacionales.

Pueden dirigirse a
c/ Forn, 7-9 • 08014 Barcelona • Tel.93 424 82 04

La solicitud puede hacerse también en
Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 460 02 98

Centros de día para personas con gran discapacidad

Servicios que prestan atención especializada diurna a personas con graves
discapacidades. Las funciones son la atención a las actividades de la vida diaria,
programas de tratamiento individuales, y otras actividades para la mejora de su
integración en el medio y de sus interelaciones.

Pueden dirigirse a:
Centre d’atenció al Disminuït (CAD) de Badalona
Av. Marquès de Montroig, 64 • 08912 Badalona • Tel.93 387 41 08

Centros Ocupacionales

Servicios de atención diurna dirigidos a personas con discapacidad intelectual,
con dos modalidades en función del grado de discapacidad: Servicio de terapia
ocupacional (STO) y servicio ocupacional de inserción (SOI).

Es imprescindible la valoración del EVO laboral para acceder a estos servicios.

Centros Ocupacionales en Sant Adrià:
APRODISA – Centre Ocupacional Sant Adrià
C/ Ramon de Penyafort, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel.93 462 65 01

Servicios residenciales para personas con discapacidad

Servicios sustitutivos del hogar dirigidos a personas con discapacidad que
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necesitan apoyo para las actividades de la vida diaria, y que, por distintos
motivos, no pueden vivir con la familia.

Para acceder a cualquier tipo de servicio hay que hacer la solicitud al Centro de
Atención a Disminuidos del ICASS, que valora el recurso más adecuado y
centraliza la concesión de plazas de todos los centros públicos y concertados.

Centre d’atenció al Disminuït (CAD) de Badalona
Av. Marquès de Montroig, 64 • 08912 Badalona • Tel.93 387 41 08

Servicios residenciales en Sant Adrià:
Llar–residència d’Assa (discapacidad intelectual)
Via Tajana, 1 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 462 18 13

Viviendas con servicios comunes para personas con problemática
social derivada de enfermedad mental

Dirigidos a personas con trastorno mental severo que pueden realizar las
actividades de la vida diaria con sólo una supervisión externa y pueden vivir en
régimen abierto.

Solicitudes en:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 460 02 98

Estancias temporales y de respiro

Son estancias en servicios residenciales públicos o concertados que se dan de
forma temporal, ya sea por una situación puntual de necesidad y/o urgencia
(enfermedad/ingreso del familiar cuidador,...)  o como descanso de las personas
cuidadoras.

• Corta estancia de la Diputación de Barcelona

Dirigido a personas con discapacidad intelectual de entre 6 y 65 años
que viven con la familia.

Ofrece la posibilidad de una plaza residencial durante dos meses a lo
largo del año, en periodos mínimos de 3 días.

Hay que solicitarlo al Centro de Servicios Sociales o al centro/taller donde
asiste la persona con discapacidad.

• Estancias de respiro de las entidades

Distintas entidades ofrecen este servicio subvencionado por la Diputación
de Barcelona.

Para personas con discapacidad intelectual:

Pueden dirigirse a la entidad o servicio al que asiste la persona con
discapacidad, o también a:
Federación APPS
C/Joan Güell, 90-92 • 08028 Barcelona • Tel.934901688 • www.apps.es
(Ofrece un máximo de 15 días/año de acogida residencial. También tienen
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servicio de canguro, con un máximo de 120 horas/año.)

Para personas con enfermedad mental:
Federació Catalana d’Entitats de Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM)
C/Berguedà, 9-11 ent.3ª • 08029 Barcelona • Tel.932721451
www.familiarsmalaltsmentals.org

3. AYUDAS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Valoración de la dependencia

El sistema para la autonomía y la atención a la dependencia se constituye con
el objetivo de promover la autonomía personal y garantizar la atención y la
protección a las personas en situación de dependencia. Una persona dependiente
es aquella que con carácter permanente por razones de edad, de enfermedad
o de discapacidad, relacionadas con la falta de autonomía física, mental, intelectual
o sensorial, precisa la atención de otras personas para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria o de otras ayudas para su autonomía
personal.

La valoración establece un grado de dependencia que da derecho a determinadas
prestaciones y/o servicios.

Pueden dirigirse a la Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya, al Centro de Servicios Sociales de referencia, a l’ABS o, en el caso
de estar ingresado en un centro residencial, al mismo centro, y solicitar la
valoración del grado de dependencia.

Más información:
www.gencat.cat/benestar/persones/dependencia/index.htm

Prestaciones contributivas de la seguridad social

El sistema contributivo de la seguridad social protege las siguientes situaciones:

• Incapacidad: puede ser temporal, cuando la persona está temporalmente
imposibilitada para realizar su trabajo, o permanente, cuando la persona, después
de haber recibido el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o
funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su
capacidad laboral. La incapacidad permanente puede ser total, absoluta o gran
invalidez.

• Orfandad y pensión a favor de familiares: las personas con discapacidad
que cumplan los requisitos para acceder a estas pensiones, también tienen
derecho a ellas aunque superen la edad límite establecida, siempre que estén
incapacitadas para trabajar (se considera a este efecto cuando tienen una
incapacidad absoluta, gran invalidez o un grado igual o superior al 65%).
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• Prestaciones exclusivas por accidente de trabajo o enfermedad profesional

Cada prestación requiere de unos periodos concretos de cotización además de
otros requisitos.

Pueden dirigirse a la Seguridad Social (INSS):
INSS
C/ Mar, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 381 06 77

INSS
c/ President Companys 106-110 • 08911 Badalona

O al teléfono 900 166 565

Prestación por hijo a cargo

Consiste en una asignación económica, en sus modalidades contributiva y no
contributiva, por hijos menores de 18 años y para mayores de 18 años con
discapacidad de grado igual o superior al 65%.

Cuando el hijo tiene una discapacidad, no se establece límite económico de la
unidad familiar para tener derecho a la prestación.

Si el hijo trabaja, los ingresos no pueden superar el 75% del SMI para mantener
la prestación.

Pueden dirigirse a la Seguridad Social (INSS):
INSS
C/ Mar, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 381 06 77

INSS
Av. del President Companys, 106-110 • 08911 Badalona

O al teléfono 900 166 565

Prestación no contributiva de invalidez (PNC)

Consiste en una asignación económica de la Seguridad Social, a la que tienen
derecho

• Las personas con discapacidad mayores de 18 años y menores de 65

• que superen el 65% de discapacidad

• Que no tengan rentas o ingresos suficientes (para realizar el cómputo se tienen
en cuenta los ingresos de toda la unidad económica).

Pueden dirigirse a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 460 02 98
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Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte

Asignación económica mensual dirigida a compensar los gastos de transporte
de aquellas personas con movilidad reducida y con unos ingresos inferiores al
70% del IPREM. No pueden ser titulares de la seguridad social en situación
activa.

Pueden dirigirse a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93460 02 98

Programa de ayudas de atención social para personas con discapacidad

Ayudas de carácter graciable que se rigen mediante convocatoria anual y que
tienen por objeto facilitar la prestación de los servicios necesarios para el
desarrollo de la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Pueden dirigirse a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 460 02 98

Más información:
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/ajutsatencio

Deducciones y reducciones en la declaración del IRPF

En la declaración de renta se contemplan reducciones para trabajadores
discapacitados en activo, contribuyentes discapacitados, descendientes
discapacitados y por asistencia, y también deducciones por obras de supresión
de barreras arquitectónicas o de la comunicación y por aportaciones a planes
de pensiones.

Más información:
Teléfono de información tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT): 901 33 55 33 • www.aeat.es • www.agenciatributaria.es

Otras ayudas

• Cuota social de telefónica
Tel. 1004 o www.telefonicaonline.com

• Ayudas de la fundación ONCE
www.fundaciononce.es

• Reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones
www.e-tributs.net

• Programa de soporte a la autonomía en el propio hogar para personas con
discapacidad y personas con problemática social derivada de enfermedad mental.

www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/programa
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• Ayudas para el acceso a la vivienda con servicios comunes para personas con
problemática social derivada de enfermedad mental

www.gencat.cat/benestar/persones/mental/habitatges

4. SALUD

Centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP)

Desde los centros de desarrollo infantil y de atención precoz se coordina el
conjunto de actuaciones asistenciales y preventivas dirigidas a niños y niñas,
desde la concepción hasta los 6 años, que presentan algún trastorno en el
desarrollo o se encuentran en situación de riesgo de sufrirlo, con la intención de
eliminar o disminuir sus efectos, si es posible, mediante un tratamiento adecuado.

El acceso a éste servicio se hace mediante la derivación del pediatra de la red
pública.

CDIAP Sant Adrià
Edifici de la Biblioteca de la Mina • C/ Ponent, s/n
08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 608 25 25 64

Centros de Salud Mental de Adultos(CSMA) y Centros de Salud Mental
Infanto-juveniles (CSMIJ)

Son servicios básicos de atención ambulatoria especializada en atención
psiquiátrica y de salud mental, dirigidos a personas que presentan trastornos
mentales en cualquiera de las etapas evolutivas de la enfermedad, que, por su
gravedad y/o complejidad no pueden ser atendidos sólo dentro del ámbito de
la atención primaria de salud.

Se estructuran en función de la edad de los pacientes:

• CSMIJ: de 0 a 17 años

• CSMA: a partir de los 18 años

Se accede por derivación del médico de cabecera, y en el caso de menores por
derivación del pediatra, EAP’s, escuela,...

Para la población del margen izquierdo:
CSMA II Badalona 
C/ Alfons XIII, 356 • 08914 Badalona • Tel. 93 460 01 90 / 93 460 02 84

CSMIJ Creu Verda
C/ Alfons XIII, 468-470 • 08914 Badalona • Tel. 93 460 75 20

Para la población del margen derecho:
CSMA i CSMIJ Mina
C/ Mar, s/n • 08930 -Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 381 28 46
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Urgencias psiquiátricas

En el caso de necesidad urgente de atención psiquiátrica, deben dirigirse al
CSMA de referencia. Fuera del horario de atención del CSMA hay que dirigirse
al centro de urgencias pertinente.

Para toda la población de Sant Adrià, excepto Vía Trajana:
Servicio de urgencias CAEMIL
C/ Prat de la Riba 171 (Recinte Torribera) • 09821 Santa Coloma de
Gramanet • Tel.93 462 89 00

Para la población de Vía Trajana:
Centre Fòrum de l’Hospital del Mar
C/ Llull 410 • 08019 Barcelona • Tel.93 254 13 13

Cuando el paciente no colabora y no quiere ser visitado ni trasladado, hay que
llamar al 061. Si es necesaria la presencia de las fuerzas de seguridad será el
médico quien reclame su presencia.

Otros recursos de la red de salud mental

Para acceder a los distintos recursos para personas con enfermedad mental,
ya sean recursos de atención diurna como de hospitalización, es imprescindible
la derivación del CSMA de referencia.

La tipología de recursos es la siguiente:

• Centro de día: servicios destinados al desarrollo de programas y de actividades
rehabilitadoras y de reinserción en la comunidad en régimen ambulatorio, dirigido
a personas con trastorno mental severo.

Centro de dia Bètula
Avinguda Alfons XIII 356 • 8914 -Badalona • Tel. 93 460 01 90 / 93 460
02 84

Centro de dia Martí i Julià
c/President Lluís Companys, 8 • 08921 -Santa Coloma de Gramenet •
Tel. 93 466 57 00

• Hospital de día: servicios que prestan atención multidisciplinar a los pacientes
con trastorno mental que requieren un tratamiento psicoterapéutico y/o rehabilitador
intensivo y que pueden mantener los vínculos con la comunidad y la familia
durante el proceso terapéutico.

Hospital de dia del CAEMIL
C/ Prat de la Riba, 171 (Rte.Torribera) • 08921 Santa Coloma de Gramenet
tel. 93 462 89 00

Hospital de dia CPB Llúria
c/ Roger de Llúria, 68 • 08009 -Barcelona • Tel. 93 459 24 92

• Servicios de hospitalización: servicios asistenciales destinados a prestar
atención integral a personas con trastorno mental severo, en régimen de
internamiento. En función de la gravedad del caso, de la evolución, del estado
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de crisis o no, y de las características psicosociales, existen diferentes servicios
de hospitalización: de agudos, de subagudos y de media y larga estancia.

Unidades de agudos, sub-agudos y media y larga estancia del CAEMIL
C/ Prat de la Riba, 171 (Recinto Torribera) • 08921 Santa Coloma de
Gramenet • tel. 93 462 89 00

• Servicios de internamiento en la comunidad: servicios de internamiento no
hospitalarios, paso previo a la externalización, que tienen por objetivo la
readaptación del enfermo a su medio.

Comunidad terapéutica Clínica Llúria
 C/ Passatge de Mercader, 14 • 08008 Barcelona • Tel. 93 488 21 42

5. EDUCACIÓN

Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP)

Es el equipo multidisciplinar encargado de la evaluación, el seguimiento y la
orientación del alumnado, principalmente del que tiene necesidades educativas
especiales y del asesoramiento al profesorado de los centros docentes.

EAP SantAdrià
C/ Onze de Setembre, 2-4 • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel.93 381 90 30

Centro de Recursos Educativos para personas con Deficiencias
Auditivas (CREDA)

Es un servicio del Departament d’Ensenyament que colabora con los centros
docentes para que el trabajo del equipo de profesores se adapte a las necesidades
educativas del alumnado con deficiencias auditivas graves y permanentes o con
trastornos del lenguaje.

CREDA Sant Adrià
C/Onze de Setembre, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel.93 381 72 01

Unidades de Educación Especial del CEIP Pompeu Fabra

La escuela de educación infantil y primaria Pompeu Fabra tiene aulas de educación
especial integradas dentro del mismo centro. Es necesaria la valoración del EAP
para acceder.

CEIP Pompeu Fabra
C/ Sta. Caterina, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel.93 381 12 81
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Escuela de Secundaria Adaptada Ntra.Sra.de l’Esperança

De la asociación ASSA.
Via Trajana, 1 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 462 18 13

6. TRANSPORTE

Tarjeta rosa:

Pase que permite utilizar gratuitamente o a un precio reducido (en función de
los ingresos) el transporte público. Tienen derecho a él las personas mayores
de 62 años o con una discapacidad superior al 33% que no tienen unos ingresos
superiores a dos veces el salario mínimo interprofesional.

Se tramita en:
Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12 planta baja • 08930 Sant Adrià de Besòs

Tarjeta de acompañante en el transporte público:

Permite viajar gratuitamente al acompañante de la persona con discapacidad,
siempre que ésta tenga reconocido por el EVO la necesidad de acompañante.

Se tramita en:
Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12 planta baja • 08930 Sant Adrià de Besòs

Tarjeta de permisibilidad de aparcamiento:

Permite a las personas con un 33% de discapacidad y el baremo de movilidad
reducida oficialmente reconocidos, aparcar en zonas azules y espacios reservados
expresamente. Está la modalidad de titular conductor y titular no conductor.

Se tramita en:
Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12 planta baja • 08930 Sant Adrià de Besòs

Reserva de plaza de aparcamiento:

Las personas titulares de una tarjeta de aparcamiento tienen derecho a solicitar
una reserva de aparcamiento cerca de su domicilio, lugar de trabajo o de estudio.

Los titulares no conductores, deben tener la movilidad reducida y ser menores
de 18 años o, en el caso de mayores de 18 años, tener una discapacidad igual
o superior al 65%.

Se tramita en:
Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12 planta baja • 08930 Sant Adrià de Besòs
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Exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM):

Para aquellas personas que superan el 33% y son titulares del vehículo.

Se tramita en:
Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Adrià
Pl. de la Vila, 12 planta baja • 08930 Sant Adrià de Besòs

Exención del impuesto de matriculación:

para aquellas personas que superan el 33%, son titulares del vehículo y éste es
de su uso exclusivo. La tramitación de la documentación es previa a la compra
del vehículo.

Hay que dirigirse a la delegación de Hacienda que corresponda al contribuyente
según su domicilio.

Tel. de información tributaria: 901 33 55 33 • www.aeat.es.

Reducción del IVA en la adquisición de un vehículo especial:

Las personas que adquieren un vehículo a motor especialmente construido para
personas con movilidad reducida, o un autotaxi o autoturismo especial destinado
a transportar habitualmente a una persona con discapacidad y movilidad reducida,
sean o no los conductores, tienen derecho a tramitar la reducción en el tipo
impositivo del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) del 16% al 4%.

Hay que dirigirse a la delegación de Hacienda que corresponda al contribuyente
según su domicilio.

Tel. de información tributaria: 901 33 55 33 • www.aeat.es.

RENFE i FFCC

También tienen tarjetas con descuentos especiales para las personas con
discapacidad.

Más información:
FFCC de la Generalitat de Catalunya: Tel. información: 93 205 15 15
www.fgc.net
RENFE: Tel. información: 902 24 02 02
www.renfe.es/productos/on_tdorada.html

Transporte adaptado para personas con discapacidad y mobilidad
reducida

Es un servicio de transporte “puerta a puerta” para las personas con discapacidad
y baremo de movilidad reducida que no pueden utilizar el transporte público.

Existen dos modalidades:

• Transporte fijo para desplazamientos a centros de día y ocupacionales
Pueden dirigirse al Programa de Soporte y Atención a Personas con
Discapacidad, a la 7ª planta del Ayuntamiento, o llamar al tel.933812004
ext.267
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• Transporte esporádico, con un límite de 8 viajes/mes por persona.
Pueden solicitar el alta del servicio a la Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Sant Adrià

7. LABORAL

Servicios de soporte a la inserción laboral

Orientados a dar soporte a las personas demandantes de trabajo en el proceso
de búsqueda de empleo y de inserción laboral, así como de asesorar a las
empresas y preseleccionar personal para las ofertas que reciben.

SIOL  Besòs
C/ Pi i Gibert, s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 06 25 / 93 462 28 74

SIOL Mina
C/ Orient, 12-13 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 25 26

Servicios de inserción laboral especializados:

SIL Barcelonès (ECOM)
Dirigido a personas con discapacidad física y/o sensorial

Ubicado en el SIOL Besòs
Puede accederse directamente o a través del SIOL de referencia.

Programa Accés (Associació Joia en col·laboración con el Consorcio de la Mina)
Dirigido a personas con enfermedad mental

Casal de la Mina
c/Ponent s/n • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.93 278 84 50
Puede accederse directamente o a través del SIOL de referencia.

Servicio Pre-laboral para persones con trastornos de salud mental

Servicio entre la red sanitaria y la laboral, dirigido a personas con trastorno mental
severo, que tiene por objetivo facilitar el proceso de adquisición, recuperación
o potenciación de aquellos conocimientos, hábitos y habilidades necesarias para
su integración sociolaboral plena.

Servicio Pre-laboral d’AFAMMEBAN
C/ Gral. Weyler, 77 bxos. • 08912 Badalona • Tel.934605223

Centros Especiales de Empleo

Son empresas en las que un 70% de la plantilla son trabajadores con discapacidad.
CET Aiguada (Associació Aprodisa)
C/ Ricart, 41 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 381 63 36
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CET Interpas (Associació Ginesta)
C/Alarcón, 29-39 Pol.Ind. Montsolís • 08930 -Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 70 48

CET Tallers Guinardó
Via Trajana, 15 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 313 77 57

CET Jardiners Sant Adrià
C/ Ricart, 46, bxos. • 08930 -Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 19 73

8. OCIO Y DEPORTE

Integración en las actividades del municipio

Desde el Ayuntamiento se fomenta la integración de las personas con discapacidad
en los recursos de ocio y deportivos municipales.

Para hacerlo posible disponemos de monitores de soporte para la integración
de niños/as con discapacidad:

• en los casales de verano
• en las actividades de ocio durante el curso escolar
• en la actividad de piscina durante el curso escolar, para niños/as con
discapacidades físicas

Dirigirse a:
la entidad que organiza la actividad o al Programa de soporte y atención
a personas con discapacidad, a la 7ª planta del Ayuntamiento o llamar al
tel.93 381 20 04 ext.267.

Coral para personas con discapacidad intelectual

Los martes de 18 a 19’30h en el Casal de Cultura. Es una actividad gratuita.

Para hacer la inscripción, pueden dirigirse:
Programa de soporte y atención a personas con discapacidad, a la 7ª
planta del Ayuntamiento o llamar al tel.933812004 ext.267

Club social para personas con trastornos de salud mental

Es un espacio de ocio donde se desarrollan actividades lúdicas, socio-educativas
y culturales en función de los intereses de las personas  participantes.

Club El Badiu (Afammeban)
Av. Dr. Bassols 62 • 08914 Badalona • Tel.93 383 58 39
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9. VIVIENDA

Reserva de vivienda adaptada

Existe una reserva del 3% de viviendas adaptadas en la programación anual de
vivienda de protección oficial de las administraciones públicas catalanas.

Para acceder a una vivienda adaptada de protección oficial, es necesario, además
del certificado de discapacidad, el certificado expedido por el Centre d'Atenció
a Disminuïts (CAD) correspondiente que acredita la necesidad de vivienda
adaptada.

Para obtener más información sobre promociones públicas a Sant Adrià de
Besòs, dirigirse a:

la Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Adrià

Ayudas para la adaptación de viviendas

El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat convoca anualmente
ayudas para adaptar el acceso y/o el interior de la vivienda habitual de las
personas con discapacidad y baremo de movilidad reducida.

Es necesario cumplir los requisitos establecidos en cada convocatoria.

Para más información, deben dirigirse a:
Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
C/ Major, 8-10 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel.934600298
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Vida asociativa y participación

1. CONSELL MUNICIPAL D’ACCESSIBILITAT
2. ENTIDADES DE ÁMBITO LOCAL
3. OTRAS ENTIDADES
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1. CONSELL MUNICIPAL D’ACCESSIBILITAT
Es un órgano consultivo y de participación ciudadana del Ayuntamiento de Sant
Adrià de Besòs,  que integra y recoge la pluralidad de grupos y opiniones de la
ciudad en el ámbito de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Más información:
Programa de Soporte a Personas con Discapacidad, 7ª planta del
Ayuntamiento. Tel.933812004 ext.267

2. ENTIDADES DE ÁMBITO LOCAL

AFAMMEBAN

Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord.
Av.Doctor Bassols, 62 • 08914 Badalona • Tel.93 383 58 39

Su finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental
y de sus familias.

Servicios: soporte y asesoramiento a las familias, Club Social Badiu y Servicio
Pre-laboral.

APRODISA

Associació discapacitats psíquics Sant Adrià.
C/ Ricart, 41 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 65 01

Su finalidad es la promoción de centros, acciones y actividades destinados a
favorecer la integración laboral y social de las personas con discapacidad
intelectual.

Servicios: Centro Ocupacional Sant Adrià y CET Aiguada

ASSA

Associació Pro-Disminuïts Psíquics Sant Adrià
Via Trajana, 1 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 18 13

Sus objetivos son la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
psíquica del municipio y el mantenimiento de los servicios de atención directa.

Servicios: Escuela de secundaria adaptada Ntra. Sra. de l’Esperança y Llar-
residencia.

DISFISA
C/ Maragall, 27 1er 2ª • 08930 Sant Adrià de Besòs  • Tel. 616 152 996

Asociación de personas con discapacidad física que trabaja para la plena
integración de este colectivo y vela para la accesibilidad del municipio.
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Ginesta
C/ Alarcón 29-39 Pol.Ind.Montsolís • 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 70 48

Su objetivo es fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual.

Servicios: CET i SOI. Escuela de secundaria adaptada en Barcelona.

ONCE
C/Ricart, 47-49 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 462 11 07
www.once.es

Su objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas con grandes
discapacidades visuales.

T.Guinardó
Via Trajana, 15 • 08930 Sant Adrià de Besòs • Tel. 93 313 77 57

Su objetivo principal es la integración laboral y social de las personas con
discapacidad intelectual.

Servicios: CET

CET Jardiners de Sant Adrià
C/ Ricart, 46 bxos • 08930 Sant adrià de Besòs • Tel. 93 462 19 73

Centro especial de trabajo para personas con discapacidad psíquica cuya
actividad laboral es la jardinería.

3. OTRAS ENTIDADES:

Aspanin
C/ St. Miquel, 55 1er • 08911 Badalona • Tel. 93 384 63 04

Ámbito: personas con discapacidad psíquica

Servicios: ocio, asesoramiento y soporte a las familias, soporte psicológico y
asesoramiento legal. Son también una fundación tutelar.

Coinre
C/ Progrés, 34-44 • 08912 Badalona • Tel. 93 398 70 11 / 93 460 77 22

Ámbito: personas con discapacidad psíquica

Servicios: Centro ocupacional (SOI i STO) i CET
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Aspanide
Rbla. Fondo, 21-25 • 08922 Sta.Coloma de Gramenet • Tel. 93 391 15 60

Ámbito: personas con discapacidad psíquica

Servicios: llar-residencia, residencia y centro de día para personas con graves
discapacidades psíquicas y CDIAP.

Fundació Tallers de Catalunya
C/ Almogàvers, 18 • 08924 Sta.Coloma de Gramenet
Tel. 93 392 23 11 / 902 026 919 • www.ftcat.org

Ámbito: personas con discapacidad psíquica

Servicios: Centro ocupacional (SOI i STO) i CET.

Serra Marina, Associació esportiva
Centro Cívico Singuerlín
Av. Catalunya, 41 • 08924 Sta. Coloma de Gramenet
Tel. 93 391 98 93

Ámbito: personas con discapacidad psíquica y enfermedad mental

Servicios: actividades deportivas y de ocio

Institut Guttman
Camí de can Ruti s/n • 08916 Badalona • Tel. 93 497 77 00
www.guttmann.com

Hospital de referencia para el tratamiento medicoquirúrgico y la rehabilitación
integral de las personas con lesión medular, daño cerebral adquirido u otra gran
discapacidad de origen neurológico.

Federació ECOM
Gran Via Corts Catalanes, 562 pral.2ª • 08011 Barcelona
Tel. 93 451 55 50 • www.ecom.es

Federación de entidades de personas con discapacidad física que promueve la
plena integración del colectivo en la comunidad.

APPS. Federació Catalana pro Persones amb Retard Mental
c/Joan Güell, 90-92 • 08028 Barcelona • Tel. 93 490 16 88
www.apps.es

Federación de entidades y asociaciones de Catalunya que trabajan para la mejora
de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
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FECAFAMM
C/ Berguedà, 9-11 entl.3ª • 08029 Barcelona
Tel. 93 272 14 51 • www.familiarsmalaltsmentals.org

Federación catalana que engloba las entidades de familiares de enfermos mentales
de Catalunya.

ACAPPS. Associació catalana pro persones sordes
c/ Providència, 42 4rt • 08024 Barcelona
Tel. 93 210 55 30 / 93 284 06 88 • www.acapps.org

FESOCA. Federació de sords de Catalunya
Hotel d’entitats
C/ Pere Vergés, 1 7ª planta • 08020 Barcelona
Tel. 93 305 51 04 • www.fesoca.org

ACELL
Gran Via de les Corts Catalanes 645 9è • 08010 Barcelona
Tel. 93 318 39 44 • www.federacioacell.org

Actividades deportivas y de ocio para personas con discapacidad intelectual.


