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Nom del Pla: Pla Local  d’Atenció a les Persones amb  Capacitats 
Diverses i Accessibilitat  

Període de vigència: 2016-2020 

Descripció  

La creació a finals de juliol del 2015 de la nova Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, va 
transformar el Punt Municipal d’Atenció a la Discapacitat (PUMAD) en l’Oficina de Capacitats Diverses i, 
juntament amb l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat, va passar a dependre orgànicament d’aquesta nova 
regidoria . 

El Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i l’Accessibilitat va elaborar-se durant l’any 2015 a partir de 
dinàmiques grupals amb tots els membres de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat i va ser 
aprovat pel Ple municipal el 25 de febrer de 2016 amb el vot favorable de tots els Grups municipals. A partir 
de la seva aprovació va convertint-se en el full de ruta a desenvolupar per la nova Regidoria de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat des d’un treball en xarxa i transversal amb tots els serveis municipals i també amb 
totes les entitats i organitzacions de la ciutat, especialment amb l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat.  

El Pla es construeix sobre els següents principis rectors: garantir una qualitat de vida real i efectiva per a 
tothom; garantir els drets de les persones, sense distinció de gènere, diversitat funcional, origen o creences; 
la inclusió plena i efectiva en tots els àmbits de la vida social, econòmica i política; garantir l’accessibilitat 
universal per tothom; i el treball col·laboratiu i transversal de la societat civil i les administracions. A partir 
d’aquests principis es van definir 10 línies estratègiques que recullen 112 accions, que aglutinem en 4 eixos: 

- Informació, formació i sensibilització (línies 1 i 10) 
-  Accessibilitat universal (línia 2) 
-  Participació social (línia 3)  
-  Autonomia personal i social (línies 4, 5, 6, 7, 8 i 9) 

Criteris i metodologia utilitzada per fer l’avaluació 

El propi Pla recull que serà la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat l’òrgan que seguirà i 
avaluarà l’execució del Pla, amb reunions ordinàries i amb una freqüència quadrimestral, essent la primera 
reunió de la Taula de l’any l’espai on es dona comptes del treball realitzat l’any anterior i es concreten les 
accions a realitzar durant l’any en curs. 

L’estructura de la sessió anual d’avaluació recull:  

- Situació punt de partida: Amb un resum del grau d’assoliment en l’execució del PLACDiA de 
l’exercici anterior (de febrer de l’any anterior a febrer de l’any actual), en el que s’han establert 
quines han estat les accions assolides des de l’Oficina de Capacitats Diverses (eix1. Informació, 
Formació i Sensibilització; eix3. Participació Social; eix4. Autonomia Personal; així com dels seus 
respectius àmbits) i l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat (eix2. Accessibilitat Universal) que han 
passat a formar part de les funcions del propi servei; quines han estat les accions assolides i 
finalitzades, donant resposta als objectius de l’acció;  quines són les que s’han iniciat i sobre les que 
es continua treballant i, finalment, sobre quines s’ha treballat i, per causes alienes als serveis, no 
han estat assolides. 

  
- Informació detallada d’actuacions rellevants: Sobre els actors participants, les activitats 

realitzades, el pressupost, els indicadors i les accions del Pla relacionades amb les actuacions més 
destacades dins l’exercici de l’any, diferenciades per eixos i àmbits en els que s’ubiquen. 
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- Un resum-balanç del moment: Amb les dades totals i el grau d’assoliment en cadascun dels anys 
d’exercici del Pla. 

- Presentació Pla de treball previst per l’any en curs: Quines són les accions restants del Pla que 
des de la TCDiA es consideren que s’han d’incorporar en el treball dels diferents serveis durant l’any 
que s’inicia i quines seran les accions pendents d’iniciar el següent any. 

Les reunions anuals han sigut les següents: 

- 2016: a la reunió del 21 de març de 2017 es va fer avaluació del treball fet en el primer any 
d’execució del Pla (2016 fins febrer 2017). 

- 2017: a la reunió del 20 de març de 2018 es va fer avaluació del treball fet en el segon any 
d’execució del Pla (2017 fins febrer 2018). 

- 2018: La darrera reunió de rendiment de comptes ha tingut lloc el passat 4 d’abril de 2019 on es va 
fer l’avaluació del tercer any d’execució del Pla (2018 fins febrer 2019).  

Es preveu, l’elaboració d’un informe final d’avaluació del Pla local, que reculli 112 fitxes corresponents a les 
112 accions, descrivint a cadascuna d’elles tot el treballat en aquests quatre anys. Aquest treball es farà de 
forma conjunta amb les entitats de la Taula a través de quatre sessions de treball específiques, que 
responen a la lògica dels quatre eixos, i que s’estan realitzant entre els mesos d’abril i juny del 2019.

Seguiment del Pla: actuacions realitzades  

Quadre resum de les actuacions realitzades

En el quadre adjunt s’indiquen les accions assolides, en curs o previstes d’iniciar. La informació és 
acumulada des de l’inici del Pla (anys 2016-18). 
  

A l’annex 1 s’especifiquen les accions. 
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Resultats assolits

Informació, formació, sensibilització  

 S’han creat nous espais comunicatius i de difusió i disseny de nova imatge de l’Oficina de Capacitats 
Diverses i de l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat: Dues pagines web amb informació d’entitats ampliada, 
nova agenda d’actes i espais on acollir els nous materials comunicatius generats; així com la creació d’una 
nova Comissió de Comunicació per tractar temes de sensibilització i informació conjuntament amb les 
entitats de la Taula. 

 S’ha promogut formació /sensibilització vers el tracte adequat cap a les persones amb capacitats diverses: 
Tant a la ciutadania en general, mitjançant la celebració del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat i els materials comunicatius i de sensibilització generats al voltant de la jornada; com del 
personal municipal, amb la realització de formacions especialitzades de tracte adequat. Tant un com altre 
amb freqüència anual. També mitjançant el document-test: ‘No et possis barreres’ que dona informació de 
tracte adequat adreçat a tothom. O la projecció del documental  Vides diverses (ECOM) i posterior debat. 

 S’ha fet ús de les xarxes socials i d’altres recursos interactius, per fer arribar informació relacionada amb 
les capacitats diverses a un major nombre de persones, especialment aquella ciutadania no vinculada amb 
el moviment associatiu. 

  Ens hem adreçat a diferents perfils de personal de l’Ajuntament en funció del treball que realitzen al que 
hem adreçat formació en tracte adequat, donant resposta a les necessitats prioritàries o sol·licitades per 
algun servei com ha estat el cas del Servei d’Ocupació, Biblioteques, Atenció Ciutadana i personal de les 
Oficines de Districte, adaptant continguts a serveis. 

 S’ha convertit la web del servei en una completa oficina virtual, que recopila, ordena i fa accessible la 
informació dels recursos a la ciutadania. Destacant les guies de recursos de lleure, inserció laboral, esport 
adaptat, i la darrera de recursos generals, amb molt bona valoració per part de les persones amb 
discapacitat. 

 S’ha dissenyat i s’està executant el cicle de formacions i xerrades com a espai de referència per al foment 
de la inclusió i l'accessibilitat a la ciutat sota el nom: ‘Terrassa, ciutat inclusiva i accessible curs 2018/19’ on 
han tingut lloc una formació i una xerrada cada trimestre vers temes com la Lectura fàcil, la sexualitat i la 
discapacitat o la intervenció comunitària. 

 S’ha incorporat una mirada més interseccional i comunitària en l’abordatge de les capacitats diverses i en 
les accions de sensibilització, transformant el material de l’exposició d’en Turu: Conviure en un món de 
diferències, en un projecte intergeneracional i interseccional entre entitats per treballar l’acceptació de la 
diversitat, des de una activitat que s’ofereix a totes les escoles de la ciutat a traves de la Guia d’Activitats 
d’Educació.

 S’han creat materials de sensibilització diversos, s’ha fet dinamització, implementació i difusió dels 
mateixos, com a recursos del Servei. 

Accessibilitat Universal 

 S’ha contribuït a la millora de l’accessibilitat a les estacions de FGC de Terrassa. S’ha realitzat un treball 
continu amb representants de FGC i la Comissió d'Accessibilitat per validar millores d’accessibilitat de les 
noves estacions i del seu nou Pla de senyalització.

 S’ha acompanyat al Servei de Turisme per a la incorporació de Terrassa com a destinació de turisme 
accessible.

 S’han elaborat vàries guies que per ajudar a d'implementació de l’accessibilitat en àmbits com el comerç, 
organització d’actes públics, etc.

 S’ha contribuït a una millor d’accessibilitat del portal web municipal amb la introducció de nova informació 
accessible.
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 S’han impulsat i executat accions on l’accessibilitat cognitiva s’apliqui, com l’adaptació de l’exposició 
Cultura accessible.

 S’han realitzat millores de l’accessibilitat en diferents àmbits de l’espai públic de la ciutat i també 
d’equipaments municipals. També s'instal·len plataformes a diferents parades d’autobús per millorar 
l'accessibilitat al transport públic.

 S’incorpora a l’agenda ciutadana el grau d’accessibilitat de les activitats organitzades a Terrassa a partir 
del treball de camp realitzar previ pel Pla d’Accessibilitat.

 L’any 2017 s’obre una línia de subvencions municipals per la millora de l'accessibilitat de comerços i 
activitats que permet que Terrassa tingui una vintena més de comerços per a tothom.

 El CAET incorpora bucles magnètics portàtils per la millora de l’accés a la cultura de les persones amb 
discapacitat auditiva.

 S’ha treballat amb el Servei de Cultura per augmentar l’oferta de suports a la comunicació per accedir  als  
actes culturals i la comunicació dels mateixos a través de la informació.

 S’ha fet treball de gestió interna i externa per tal que els actes públics esdevinguin el màxim d’accessibles 
possible, creant materials i documents de referència i incorporant formació i assessorament, i vetllant perquè 
es difongui la informació d’accessibilitat dels actes.

 Terrassa va rebre el Premi Reina Letizia 2016 en accessibilitat atorgat pel Reial Patronat sobre 
Discapacitat per l'elaboració i desenvolupament del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 2016-2020.

Participació Social  

 S’ha augmentat el nombre d’espais on la persona amb discapacitat està representada com a garantia de 
que es tinguin en compte les seves necessitats especials i acompanyar en la facilitació dels suports o 
indicacions de tracte adequat. Espais com el Consell de Salut, Comissió 8 de Març, la Comissió de Violència 
Masclista o Pacte DASIG. 

 S’han generat nous espais de treball per abordar accions específiques del Pla, com per exemple, la 
Comissió de Voluntariat, Comissió Dones Capaces, Comissió de Lleure o Grup de treball de Discapacitats 
Sobrevingudes. 

 S’ha augmentat la partida pressupostària del Servei per donar suport a projectes liderats per les entitats 
(suport econòmic i tècnic a projectes innovadors i d’utilitat pública). 

 S’han consolidat grups de treball estables per abordar les demandes dels col·lectius de persones sordes i 
persones amb discapacitat derivada de malaltia mental: Comissió Infantojuvenil en Salut Mental, Comissió 
Trastorn de l’Espectre Autista, Infants i Famílies amb Sordesa, Grup de Joves Sords. 

 S’ha impulsat el conjugar el treball tècnic des del Servei, amb el treball transversal amb altres serveis 
municipals i el treball en xarxa per comissions amb les entitats des de una mirada interseccional. 

 S’ha mantingut l’interès i compromís de les entitats que formen part de la Taula de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat, per continuar construint ciutat, des de l’enviament d’informacions periòdiques, el 
reconeixement a la seva feina i la resposta ràpida quan sol·liciten quelcom al Servei. S’han realitzat tres 
reunions plenàries anuals. 
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Autonomia personal i social  

S’ha prioritzat l’abordatge de les necessitats de les persones sordes oralistes i de les persones amb 
problemes de salut mental, especialment infants i joves (autisme, síndrome alcohòlica fetal, altes 
capacitats).

S’ha intensificat la coordinació i el treball conjunt amb operadors sanitaris vers la millora en l’atenció als 
pacients amb discapacitat, especialment les persones amb discapacitat sensorial, a través dels serveis 
d’Atenció al Client de Mútua Terrassa i Consorci Sanitari de Terrassa, per treballar seguiment de la Targeta 
Cuida’m i millorar l’oferta de suports per a persones amb sordesa i ceguesa des de la concertació de la cita 
a l’atenció sanitària.

S’ha fet èmfasi en l’apoderament de la persona amb discapacitat en qualsevol interacció amb el servei, i 
com a eix vertebrador dels actes públics impulsats pel Servei.

S’ha vetllat per aconseguir l’equilibri en els àmbits d’intervenció, per anar donant resposta a la persona 
amb discapacitat de manera integral, i no de forma segmentada.

S’ha continuat treballant des de la Comissió de sortides escolars, per garantir la continuïtat de l’atenció 
dels joves alumnes que esgoten als 21 anys l’escolarització a les escoles d’educació especial i en la 
transició concretament a recurs especialitzat d’Atenció Diürna o de Centre de Teràpia Ocupacional.

S’ha donat suport al Servei d’Ocupació per a la realització d’un vídeo accessible de sensibilització per a 
promoure que les empreses contractin persones amb discapacitat.

S’ha donat resposta a necessitats complexes, cercant el suport d’especialistes que han complementat 
l’expertesa de les entitats, serveis i tècnics de l’Oficina.

S’ha acompanyat a la Coordinadora Capaç com a entitat representant de les persones amb discapacitat 
intel·lectual en les gestions per aconseguir el projecte de residència i centre de dia - respir a Terrassa, com a 
administració pública local, davant la Generalitat com a administració competent, a petició de la Regidoria.

S’han liderat amb el Servei de Salut i Comunitat les 4 reunions plenàries de la Taula de Salut Mental per 
tal de dinamitzar la xarxa d’entitats de salut mental de la ciutat i impulsar millores per a les persones amb 
diversitat psicosocial, destacant la posta en marxa de la Oficina Tècnica Laboral (OTL) des del Servei 
d’Ocupació.

S’ha treballat la promoció de la inclusió i l’accessibilitat en l’àmbit de la cultura, a través de l’exposició 
Cultura accessible on artistes i persones amb discapacitat van fer creacions i amb l’edició d’un llibre amb el 
recull de fotografies de l’exposició que serveix de carta de presentació del Servei, per a què les entitats 
culturals tinguin present les potencialitats de les persones amb discapacitat en el sí de les seves activitats.

Recursos utilitzats

Recursos humans 

Oficina de Capacitats Diverses, adscrita a l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones: 

1 Tècnica de referència de l’Oficina (que fa funcions de cap i de tècnica al servei)
1 Tècnica de programes 
1 Dinamitzador (½ jornada)

Des de l’Oficina d’Accessibilitat, adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, també es duen a terme 
accions en el marc del Pla.  

1 Tècnica de l’Oficina d’Accessibilitat 
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Valoració

Es fa una valoració positiva del Pla amb un grau d’execució del 81% de les accions desenvolupades fins el 
2018. La resta d’accions (14) es preveu executar-les al 2019.  

El Pla local s’ha convertit en una eina que ens ha permès posar en valor la feina feta des de l’Oficina de 
Capacitats Diverses i l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat en els anys anteriors a l’aprovació del Pla, 
consolidant ara un Programa propi i un pressupost associat. 

Del total de les 112 accions previstes al Pla, fins l’any 2018 s’ha treballat amb un total de 98 accions d’acord 
amb les línees estratègiques: 

- Informació: 9 accions desenvolupades / 9 accions previstes 
- Sensibilització: 6 accions desenvolupades / 6 accions previstes  
- Accessibilitat: 26 accions desenvolupades / 31 accions previstes 
- Participació:10 accions desenvolupades / 13 accions previstes  
- Educació: 8 accions desenvolupades / 11 accions previstes  
- Salut: 7 accions desenvolupades / 7 accions previstes  
- Treball: 8 accions desenvolupades / 9 accions previstes  
- Habitatge 6 accions desenvolupades / 7 accions previstes  
- Oci: 9 (accions desenvolupades / 10 accions previstes  
- Autonomia Personal: 9 accions desenvolupades / 9 accions previstes  

Del total de les 98 accions desenvolupades, hi ha hagut un total de 7 accions de difícil assoliment. 
Durant el 2019 està previst desenvolupar les 14 accions pendents.  

Actualment, es conjuga la complementarietat de l’abordatge dels drets de les persones amb discapacitat 
amb l’abordatge de l’accessibilitat des de dos serveis diferents generant una cultura municipal d’atenció a la 
ciutadania independentment de la seva diversitat. 

S’està treballant en l’informe del futur desitjat per les entitats de la ciutat en relació a l’abordatge de l’atenció 
a les persones amb discapacitat, treballat al Seminari ‘Visió compartida del futur desitjat de l'atenció a les 
persones amb Diversitat funcional a Terrassa’ efectuat el mes de gener de 2019, dirigit a tots els membres 
de la Taula i referents de les diferents Federacions de persones amb discapacitat de l’àmbit de Catalunya. El 
Seminari, d’una banda ha permès reflexionar sobre el treball realitzat des del Servei en els seus 12 anys de 
funcionament, el Pla com a eina de construcció de Servei i ciutat, i d’altra banda ha permès definir el futur 
desitjat entre tots els actors per determinar quin serà l’horitzó pel proper Mandat, identificant el que ens 
significa (ens fa diferents) respecte a la resta de territoris. 

Aquest document i l’informe final valoratiu del Pla, seran els que d’acord amb els recursos humans i 
pressupost disponible, i un cop es determini si l’accessibilitat i les capacitats diverses s’abordaran de forma 
unitària des d’un mateix servei o com a serveis diferents, ens indicaran el proper full de ruta que serà 
necessari construir a partir del 2020 a la ciutat de Terrassa. 

El quadre següent mostra el grau d’execució corresponents als anys 2016, 2017 i 2018: 

BLOCS 
Informació, Formació i 

Sensibilització 
Accessibilitat 

Universal 
Participació 

Social 
Autonomia Personal i Social Totals 

LINIES 

2016 6 5 10 9 3 6 6 4 5 4 58 
2017 6 6 16 10 6 7 8 5 7 5 76 
2018 9 6 26 10 8 7 8 6 9 9 98 

Totals 9 6 31 13 11 7 9 7 10 9 112 
15 31 13 53 112 
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Annex 1 
Quadre Seguiment del Pla d’acció i grau d’assoliment 2016-2018 


















