Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials
Núm. d’expedient .......................... Any ...........

Sol·licitud de la targeta acreditativa de la discapacitat
(Cal tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%)
Motius de sol·licitud
alta

renovació

pèrdua

robatori

Dades d’identificació de la persona titular
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus d’identificació
DNI / NIF
NIE

Número identificador del document – lletra

Sexe
Home

Data de naixement

País de naixement

Dona

Adreça de la persona titular
Tipus de via (plaça, carrer, etc.)

Nom de la via

Número

Escala

Bloc

Codi postal

Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Pis

Porta

Adreça electrònica

Adreça a l'efecte de notificació (només empleneu-ho en el cas de ser diferent de l'adreça de l’apartat anterior)
Tipus de via (plaça, carrer, etc.)

Nom de la via

Número

Escala

Bloc

Codi postal

Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Pis

Porta

Adreça electrònica

Declaro que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que estic obligat/ada a comunicar a l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials qualsevol variació que pogués produir-se d'ara endavant.

Declaro que estic informat/ada del contingut de l’apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.
Autoritzo el Departament de Benestar Social i Família a consultar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar
si compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència.
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:
Autoritzo el Departament de Benestar Social i Família a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme les
requereixi per fer els tràmits en què sóc part interessada.
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:
Població

Data

Signatura de la persona titular
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Dades d'identificació de la persona representant legal
(només en el cas que la persona titular sigui menor d'edat o incapacitada legalment)

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus d’identificació
DNI / NIF
NIE

Número identificador del document – lletra

Telèfon

Declaro que actuo com a representant legal de la persona titular
Població

Data

Signatura de la persona representant legal

Documents que cal adjuntar a la sol·licitud
En cas de robatori, fotocòpia compulsada de la corresponent denúncia.

Comunicació del Departament de Benestar Social i Família a la persona sol·licitant
1. En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer “Sistema atenció persones disminuïdes” per gestionar aquesta
sol·licitud i fer-ne el seguiment.
La responsable del fitxer és la Direcció General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i les dades recollides
s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes
per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (plaça de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona).
2. L’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials podrà enviar a les persones titulars de la targeta acreditativa de la discapacitat
informació actualitzada en l'àmbit de la seva competència.
Si no voleu rebre aquesta informació marqueu aquesta casella amb una “x”:
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Departament de Benestar Social i Família
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

TARGETA ACREDITATIVA DE LA
DISCAPACITAT
gener 2011

Situació de la discapacitat a Catalunya

Juny 2010: 427.763 persones amb certificat de discapacitat,
Increment desembre 2009 - juny 2010: 14.090 persones
Barem de mobilitat: 85.743 persones
Necessitat de 3a persona: 56.699 persones
Evolució 2000-2010:
Any 2000: 245.946 persones amb discapacitat, 4.01% (6.133.992)
Any 2010: 427.763 persones amb discapacitat, 5,72% (7.505.000)

Marc normatiu
El projecte de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat s’ha d’emmarcar
en un nou context històric pels drets de les persones amb discapacitat, la
Llei de Serveis Socials, la Declaració de Nacions Unides i la normativa
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, que ha d’impulsar les
politiques públiques.

La Targeta Acreditativa pretén ser un instrument que faciliti l’acreditació
de la discapacitat, ajudi a millorar la integració social, la igualtat
d’oportunitats i l’autonomia de les persones amb discapacitat.

La Targeta Acreditativa de la Discapacitat és una iniciativa de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
És un projecte consensuat amb sector de la discapacitat (COCARMI).
Validat pel tècnics de l’ONCE per a persones amb capacitat visual
reduïda.
És un document públic, personal i intransferible, que caldrà acompanyar
amb el DNI o NIE, vàlid per a tot el territori de Catalunya i amb un format
únic per a totes les tipologies de discapacitat.
Podran sol·licitar-la totes les persones que tinguin reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33% . És lliurarà a petició expressa de la
persona interessada o de qui tingui la seva representació legal.

Funcionalitats de la targeta
Acreditació de la discapacitat
Donar testimoni del reconeixement del grau de discapacitat i servir de
document probatori d’aquest reconeixement, evitant haver de sol·licitar
constantment certificats en format paper per acreditar la condició de
persona amb discapacitat.
La targeta no substitueix el certificat del grau de discapacitat en format
paper. Caldrà continuar utilitzant aquest format sempre que les
Administracions públiques ho considerin oportú.
Avantatges vinculats
Els titulars de la targeta podran gaudir de determinats avantatges previ
acords amb tercers, en l’àmbit de la cultura, la mobilitat, l’esport, l’oci i el
lleure.

DNI/NIE
en format braille

Persones amb dificultat
reconeguda per
la utilització del
transport públic col·lectiu

Personal
Acompanyar amb DNI/NIE

Banda magnètica 3 pistes
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Codi de barres
numeració targeta
Grau de
discapacitat
Igual o
Superior
33%

Validesa definitiva o temporal
amb indicació de la data de
caducitat

Necessitat de 3a persona
per realitzar tots els actes
essencials de la vida diària,
acompanyant

Necessitat d’acompanyant ,la
lletra A indica aquest
reconeixement
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www.gencat.cat/bsf/discapacitat/targeta
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