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 L’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, amb la
col·laboració d’empreses i institucions, posa en marxa un
programa de millora i captació contínues d’avantatges vinculats a
la Targeta Acreditativa de la Discapacitat amb l’objectiu de
millorar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la
integració social de les persones amb discapacitat.
 Aquests avantatges es concreten en els àmbits:
De la mobilitat
De la cultura
De l’esport
De l’oci i el lleure
Per conèixer els avantatges cal prémer sobre els logotips.

MOBILITAT

MOBILITAT

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

MOBILITAT

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

AUTOBUSOS URBANS
Les persones amb discapacitat poden utilitzar gratuïtament el transport
municipal. Cal que ho tramitin a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament ja que s’ha d’expedir un carnet de transport específic

MOBILITAT

AJUNTAMENT DE MANRESA

BONIFICACIONS TRANSPORT PUBLIC URBÀ
Gratuïtat del transport públic urbà en els següents supòsits:
 Persones amb un grau de discapacitat major o igual al 65% amb uns ingressos inferiors
o iguals al SMI .
Tots els discapacitats amb dificultats de mobilitat que demostrin, segons acredita la
Generalitat de Catalunya, “superar el barem que determina l’existència de dificultat per
utilitzar transport públic” independentment del grau de discapacitat i dels ingressos
econòmics.

MOBILITAT

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Targeta autobús. Bonificació del 50% del bitllet: T-B
Estar empadronat/ada a la ciutat i tenir un reconeixement de
discapacitat igual o superior al 65%.
Targeta autobús. Bonificació del 100% del bitllet: T-A
Estar empadronat/ada a la ciutat i tenir un reconeixement de
discapacitat igual o superior al 65% i acreditar una renda igual o inferior a
l’IPREM de la unitat familiar, segons Padró d’Habitants.

MOBILITAT

AJUNTAMENT DE MATARÓ

Programa Municipal Carnet Blau
El carnet blau és una acreditació personal que expedeix l’Ajuntament el qual permet viatjar
gratuïtament amb el Mataró Bus inclou si és el cas, passi d’ acompanyant.
L’objectiu principal del carnet blau és facilitar la circulació social als col·lectius que tenen la seva
mobilitat reduïda ja sigui per l’edat com per limitacions físiques. En concret, i pel que fa per aquest
programa, considerem com a tal els col·lectius de gent gran i de persones amb disminucions.
Podran ser titulars d’aquest carnet i gaudir dels seus avantatges les persones majors de 65 anys,
els pensionistes majors de 60 anys per jubilació o invalidesa permanent absoluta i les persones
amb disminució física , psíquica o sensorial en grau superior al 33% , sense treball, amb ingressos
inferior al S.M.I. i amb patrimoni no superior a l’habitatge de residència i un vehicle.
Passi d’ acompanyant
És un document que acredita que el titular pot utilitzar el transport públic amb un acompanyant,
sense que aquest darrer hagi de pagar el viatge. El titular ha de viatjar amb un títol de viatge
vigent, ja sigui gratuït (Carnet Blau ) o de pagament.
Aquest document és personal del titular i intransferible, i el pot usar amb qualsevol acompanyant.
El poden demanar les persones empadronades a Mataró, majors de 4 anys, que acrediten la
necessitat d’anar acompanyades per poder utilitzar transport col·lectiu públic amb el certificat de
discapacitat emès per ICASS

