


Orientar, assessorar, tramitar i donar suport, tant a les
associacions com a les persones amb discapacitats,
mitjançant recursos, serveis i projectes adreçats a la
millora de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Tot
promovent accions d’accessibilitat per tal de garantir
en tots els àmbits una ciutat per a tothom.

MISSIÓ



IMPACTE DE L’ÀREA EN LA POBLACIÓ

DADES DE POBLACIÓ

Des de l’Àrea d’atenció a les persones amb discapacitats es realitzen accions
d’impacte social o bé directament a la població diana mitjançant recursos en
diferents àmbit (com l’afavoriment de l'autonomia personal), o bé amb
accions de suport i sensibilització a través de les entitats, que també tenen
impacte en la resta de la població.

Una ciutat sense barreres és una ciutat per a Tothom.

POBLACIÓ TOTAL A LLEIDA POBLACIÓ AMB GRAU 
DISCAPACITAT

% PERSONES AMB DISCAPACITAT

138.956 12.678 9,1%



L’Àrea d’atenció a les persones amb discapacitats, treballa sota quatre àmbits d’actuació:

LÍNEES D’ACCIÓ DE L’ÀREA



El transport adaptat és una eina indispensable per garantir el creixement dels drets bàsics de mobilitat de les 
persones amb discapacitat. Des de la nostra Regidoria es duen a terme els següents programes: 

Mitjà de transport alternatiu i adaptat per a aquelles persones amb mobilitat reduïda certificada pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Es pot utilitzar 2 serveis a la setmana i el preu per viatge és de 2 euros per persona que viatgi al vehicle.

El  servei  de taxi és prestat per la Cooperativa Teleradiotaxi S.C.C.L.

Per a més informació del Servei Públic de Transport Esporàdic

1.1-PROGRAMA DE PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT ESPORÀDIC PER A PERSONES AMB 
MOBILITAT  REDUÏDA.

Total usuaris: 1681

Noves altes al programa el 2019: 292

Número d’usuaris que han utilitzat el servei al 2019: 274

Serveis de taxi prestats al 2019: 3245

1. ÀMBIT DE MOBILITAT

http://benestarsocial.paeria.cat/guiadiscapacitats/a45


1.2-TARGETES D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

La targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda és el document acreditatiu que dóna
dret a les persones amb discapacitat i que tenen mobilitat reduïda a parar o estacionar el seu vehicle, tant
a prop com sigui possible del punt d'accés o destinació.

Per a més informació sobre la Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

MODALITAT TARGETA

Titular conductor favorables 98

Titular no conductor favorables 326

Transport Col·lectiu favorables 4

Total Targetes concedides 2019 443

http://benestarsocial.paeria.cat/guiadiscapacitats/a51


1.3-BONIFICACIÓ PER A  L’ADQUISICIÓ DE LES TARGETES DE BUS GRATUÏTES, PELS ALUMNES AMB 
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS DE LA CIUTAT DE LLEIDA

Conveni amb els Centres Especials d’Educació, per que els alumnes amb necessitats educatives especials
rebin bonificació en les targetes d'autobús, sempre, en edats compreses entre els 16 i fins als 21 anys, tal i
com estableix l’art. 74 de la L.O.E.
Per ser beneficiari/a s’haurà de complir els següents requisits:
• Estar empadronat a la ciutat de Lleida.
• Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
• Estar escolaritzat en un CEE del terme municipal de Lleida.
• Tenir una edat compresa entre els 16 i 21 anys.
Durant el 2019 ha hagut, 1 de CEE Esperança, totes concedides.

Per a més informació sobre Bonificació en Targetes Bus Gratuïtes pels alumnes dels Centres Especials d’Educació

Bonificació d’autobús, per aquelles persones que tot i no estar inscrites al municipi, resideixen de forma
habitual en algun dels centres residencials per a persones amb discapacitat del municipi.
Requisits:

 Tenir 65 anys o més.
 Tenir 62 anys o més i estar total o parcialment jubilat o jubilada.
 Pensionistes per invalidesa absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina o assimilable.
 Ésser beneficiaris d'una pensió no contributiva per malaltia o assimilables.
 Tenir un reconeixement de disminució igual o superior al 65%.

Durant el 2019, hi van haver 2 peticions d’usuaris/es d’Aspros.

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Emergent=1&IdTramit=63


1.5-SUBVENCIÓ PER AL TRANSPORT ADAPTAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Subvencions en el transport adaptat a la ciutat de Lleida, per a persones amb mobilitat reduïda, per tal de
facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada, així com afavorir la seva integració en l’entorn
de la ciutat de Lleida.

DESTINATARIS:
• Modalitat individual; adreçada a persones físiques que superin el Barem de Mobilitat Reduïda segons el

Certificat del Servei de Valoració i Orientació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, empadronades a la ciutat de Lleida i que hagin requerit, a títol individual, l’ús de
transport adaptat durant l’any 2018.

• Modalitat entitats; adreçada a entitats al servei de persones amb discapacitat amb seu local a la ciutat de
Lleida, i que posseeixin un vehicle de transport adaptat per tal de dur a terme activitats pròpies del centre i
que els beneficiaris d’aquestes activitats superin el Barem de Mobilitat Reduïda segons el Certificat del
Servei de Valoració i Orientació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.

• Modalitat Taxi Adaptat; adreçat a persones propietàries d’un taxi adaptat, amb llicència d’autotaxi especial
a Lleida, adequades al servei de persones amb discapacitat.

MODALITAT SOL·LICITUDS APROVADES QUANTITAT ATORGADA

INDIVIDUALS 54 27,000€

ENTITATS 4 3715.19 €

TAXIS ADAPTATS 3 3.323,78 €

TOTAL
61 34,038€



Actuacions destinades al desenvolupament, assessorament tècnic, suport, orientació i ajuts econòmics, que 

fomentin la inserció tant laboral com social  de les  persones amb discapacitat .

2.1. LÍNEA DE SUBVENCIÓ  D’AJUTS A PROJECTES D'ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITATS I/O DEPENDÈNCIA

Anualment es publica una convocatòria de subvencions
adreçada a afavorir i potenciar el nombre de projectes que es
realitzen a les entitats i associacions, per tal de millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

2.2. AJUTS A ENTITATS

ENTITATS QUE HAN REBUT SUBVENCIÓ 9

ASSOCIACIÓ AREMI 1,274,33

ASPID
1,749,21

FUNDACIÓ ASPROS
1545,98

ASSOCIACIÓ DOWN LLEIDA
2232,34

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL PONENT
1309,09

FEDERACIÓ ALLEM
1034,95

FRATER LLEIDA
1486,84

FUNDACIÓ PRIVADA  ILERSIS
231,90

LLAR DE PERSONES SORDES
135,36

Per a més informació sobre la Línia de Subvenció d’ajuts a projectes d’atenció a 
les persones amb discapacitats

Per tal de recolzar a les entitats i associacions que
atenen a persones amb discapacitat, es porten a
terme accions de suport tant a nivell econòmic,
com d’ajuts en infraestructures, equipaments i
altres.

Cessió d’espais:

DOWN LLEIDA LOCAL PL. SANT PERE, 3  I 4                                                                                                  

LLAR DE LES PERSONES SORDES                                                                                                  

2. ÀMBIT ENTITATS

http://benestarsocial.paeria.cat/guiadiscapacitats/f5


Accions dirigides a afavorir la participació i la inclusió social de les persones amb discapacitat, tan a nivell 
individual com comunitari, mitjançant la realització de projectes i serveis.

Aquest servei es realitza a fi de garantir la participació i l’accés a la informació del col·lectiu de persones sordes
de la ciutat.

A finals de l’any 2019, es va incorporar mitjançant contracte garantia juvenil, una professional d’intèrpret de
llengua de signes.

Durant aquest any, s’ha realitzat 37 serveis d’intèrpret de llengua de signes, en aquells actes d’interès
col·lectiu: al pregó de Festa Major de maig i de la Festa major de setembre, l’eucaristia de Sant Anàstasi, els
parlaments del reis d’orient, la Jornada d’Innovació Social, traducció de l’obra Seguretat en escena al
Caixaforum, Jornada “ Estil de vida saludable” adreçada a les persones grans, en l’entrega de Premis de
l’Empresa Solidària, en els Plens Municipals tan ordinaris com extraordinaris, a les sessions del Consell
Municipal de Persones amb Discapacitat, Consell Municipal de les persones grans etc.

3.1.SERVEIS D’INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES:

3. ÀMBIT COMUNITARI I ATENCIÓ A LES FAMILÍES



3.2.ARA TU TENS L’OPORTUNITAT, VIU LES DISCAPACITATS

Activitat escolar, que es porta a terme des de l’any 2006, i que té per objectiu sensibilitzar a la població més jove
sobre les peculiaritats de les vivències de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Treballem la integració
mitjançant una gimcana, on participen els alumnes de cicle superior d’educació primària i on es duen a terme
tallers relacionats amb el món de les persones amb discapacitats.

 Al curs 2018/2019 varen participar 630  alumnes de 13 escoles de la ciutat.

 

3.3- LOPE ( Localitzador de persones)

Des de l’any 2010, en el que es va signar un conveni amb Creu Roja Lleida per portar a terme el servei, es
desenvolupa a Lleida el Servei LOPE (Localitzador de Persones).

Aquest servei consisteix en la utilització de localitzadors GPS per a persones amb deteriorament cognitiu
lleu-moderat. Té per objectius: fomentar l’autonomia de les persones, potenciant les seves capacitats
individuals i col·lectives i la seva participació i integració social, contribuir a millorar la seva qualitat de vida,
facilitar la seva permanència en l’entorn habitual i proporcionar a llurs familiars i/o cuidadors/es les eines i
suport adequats perquè puguin viure l’experiència de cuidar amb tranquil·litat i confiança.

Al mes d’agost es va rescindir el conveni, ja que al mes de Juliol va causar baixa l’últim usuari/a que teníem.
A partir d’aquest moment, la ciutadania que requereixi d’aquest servei, haurà de sol·licitar el TAM.



A l’any 2019, es va dur a terme l’Acte de celebració del dia Internacional de les persones amb discapacitats, a
l’escola Taller de Lleida, al grups d’alumnes de IFE ( persones amb discapacitat intel·lectual), la Gimcana Ara tu
tens l’oportunitat, viu les discapacitats.

Posteriorment el dia 4 de desembre es va dur a terme el Plenari del Consell Municipal de Persones amb
discapacitat.



3.5- CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS

El Consell Municipal de Persones amb discapacitat és l’òrgan permanent de participació de la ciutadania en aquells 
àmbits d’activitat pública municipal que puguin afectar a les persones amb discapacitat físiques, psíquiques, 
sensorials i/o derivades de malaltia mental discapacitat.
Fruit del resultat de les taules de treball constituïdes en l’any 2016, els membres de la Comissió Permanent del 
Consell, de forma conjunta amb tècnics municipals i la secretaria del consell,  proposen ampliar a dues taules més de 
treball., 

ORGANITZACIÓ DE LA
II JORNADA RESPONSABILITAT SOCIAL

ELABORACIÓ D’UN DECALEG D’ATENCIÓ O
TRACTAMENT DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITATS EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

GUIA D’ACTIVITATS PER A INFANTS AMB
DISCAPACITAT A LLEIDA

INTRODUCCIÓ A LES BASES DE SUBVENCIÓ DEL REHAB+,
L’INTERIOR DELS HABITATGES DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT.

REVISIÓ DE LES BASES I PUNTUACIONS PER ADQUIRIR UN
HABITATGE SOCIAL PER PART D’UNA PERSONA AMB
DISCAPACITAT.



L’Ajuntament estableix, dins dels seus contractes, clàusules socials amb l’objectiu de fomentar la inserció
laboral de persones amb discapacitat.

Dins la plantilla municipal, a data 2019, hi ha un total

Dins d’aquest marc d’actuació, la Regidoria de Polítiques per als Drets Socials estableix diferents contractes
amb entitats de persones amb discapacitat de la ciutat amb la finalitat d’afavorir la seva participació i inclusió
social.

ASPID:

Ajuntament contracta la gestió de la línia d’atenció ciutadana 010.

18 persones amb 
discapacitat física

SIFUS:

L’Ajuntament té contractat el servei de manteniment d’espais públics en matèria de
jardineria.

16 persones amb
discapacitat

ASPROS:

L’Ajuntament té contractat el manteniment de la zona de Camps Elisis.

7 persones amb discapacitat

Plantilla Municipal (persones contractades amb un grau igual
o superior al 33% acreditat per l’ICASS.)

42 persones

4. ÀMBIT INTEGRACIÓ LABORAL



DADES DE CONTACTE DE L’ÀREA

discapacitats@paeria.cat

REGIDORIA DE POLÍTIQUES PER ALS DRETS DE LES PERSONES

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS

C/ TALLADA 34, 2a planta
Telf. 973 70 0621


