
  

 

 

Preguntes i respostes sobre els centres d’atenció diürna per a 

persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona   

Una persona amb discapacitat que ha estat sempre escolaritzada en l’escola ordinària, un cop 

arriba a l’edat adulta, per què ha de tramitar el certificat de discapacitat? 

Si la persona amb discapacitat pot acreditar el grau de discapacitat, podrà beneficiar-se de tots els 

serveis de suport i acompanyament, així com les mesures d’acció positiva que preveu la legislació 

vigent. 

On puc adreçar-me si tinc dubtes sobre el contingut del dictamen d’orientació? 

Podeu adreçar-vos al Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat que us correspon 

territorialment. 

Si no hem sol·licitat encara la valoració del grau de discapacitat, podem presentar la 

sol·licitud d’orientació a serveis per a persones amb discapacitat? 

La valoració de la situació de discapacitat és un requisit imprescindible perquè es pugui fer 

l’orientació, però tot i això podeu presentar ambdues sol·licituds a la vegada. 

Si el meu/va fill/a ja té l’orientació de serveis per a persones amb discapacitat, l’he de tornar a 

sol·licitar? 

No, llevat que hagin variat les seves circumstàncies personals des de la data de la darrera orientació. 

En aquest cas, caldrà demanar una revisió de l’orientació.  

Cal sol·licitar la valoració de la situació de dependència per assistir a un servei d’atenció 

diürna? 

Sí, és un requisit imprescindible. Sense valoració de dependència no s’hi pot accedir.  

No és necessari, però, assolir un grau de dependència determinat per a ser admès, tot i que sí s’ha 
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de tenir una resolució de grau o no grau. 

On es farà la valoració de l’orientació als serveis per a persones amb discapacitat? 

La valoració de l’orientació es farà al Centre d’Atenció per a Persones amb Discapacitat que us 

correspongui d’acord amb el vostre lloc de residència, i la realitzarà l’Equip de Valoració i Orientació 

format per professionals de la medicina, psicologia i treball social.  

Com puc saber quins són els centres més adients per al/a la meu/va fill/a? 

L’Equip de valoració i orientació del CAD us informarà en el moment que es realitzi el dictamen 

d’orientació.  

Quin és el CAD de referència per a les persones que viuen a Barcelona Ciutat?  

CAD ADREÇA INFLUÈNCIA  ACTUACIÓ 

CAD 1 
PARAL·LEL 

Avinguda Paral·lel, 145 

08004 Barcelona 

Tel. 934252244 

Barcelona ciutat Informació, orientació i valoració 
d'adults amb discapacitat física, 
psíquica, sensorial i malaltia mental a 
partir dels 16 anys 

Quina documentació hem d’aportar el dia de la visita al CAD per fer l’orientació?  

El document acreditatiu de la identitat de la persona interessada, que ha de ser vigent, i tots els 

informes mèdics i psicològics actualitzats dels que disposeu. 

Com hem de fer la preinscripció? 

Mitjançant el full de preinscripció que us facilitaran a l’escola i que haureu de presentar a l’Oficina 

d’Atenció al Ciutadà (OAC) en el termini que l’escola us indiqui.  

Què he de fer constar al Full de preinscripció? 

Els dos centres que heu triat, per ordre de preferència.  

Puc visitar els serveis d’atenció diürna per tal de poder conèixer-los?  

Habitualment hi ha jornada de portes obertes. Podreu trucar al centre i concertar una entrevista.  

Com sabré la plaça atorgada definitivament?  

El centre assignat es posarà en contacte amb vosaltres i us informarà dels passos a seguir. Des dels 

Serveis Territorials de Departament contactaran amb vosaltres en el cas de no poder assignar els 

centres escollits per oferir-vos altres opcions. Una vegada que s’hagi formalitzat el tràmit, Serveis 

Territorials us enviarà la resolució en què s’indicarà el centre assignat.  


