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ORDRE 

ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat. 

El Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, 

declaració i qualificació del grau de discapacitat, regula amb caràcter general el 

reconeixement del grau de discapacitat i aprova els barems d'aplicació, determina els 

òrgans competents per realitzar el reconeixement i estableix els aspectes bàsics del 

procediment que cal seguir, amb la finalitat que la valoració sigui uniforme a tot l'Estat, i 

garanteix la igualtat de condicions d'accés del ciutadà o ciutadana als beneficis, drets 

econòmics i serveis que els organismes públics ofereixin. L'article 6 d'aquest Reial decret 

preveu que la competència de la qualificació del grau de discapacitat sigui transferida a les 

comunitats autònomes. 

L'Estatut d'autonomia de Catalunya aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, 

atribuïa competència exclusiva a la Generalitat en matèria de serveis socials. Mitjançant el 

Reial decret 1517/1981, de 8 de juliol, es va fer efectiu el traspàs de serveis de la Seguretat 

Social a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat social. 

Igualment, el vigent Estatut d'autonomia de Catalunya aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 

de 19 de juliol, atribueix competència exclusiva a la Generalitat en matèria de serveis 

socials. 

La resolució de reconeixement de grau, que es dicta d'acord amb la normativa aplicable, és 

un document que reconeix un determinat grau de discapacitat i la seva presentació 

constitueix una condició imprescindible per a l'obtenció de determinats beneficis establerts 

per la normativa estatal, autonòmica i local. 

Amb la finalitat que les persones amb discapacitat reconeguda legalment puguin acreditar 

de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones, la seva discapacitat i facilitar-los així 

l'accés a determinats serveis que pugin millorar la seva qualitat de vida a través d'un 

instrument més pràctic i còmode en el moment d'acreditar la seva discapacitat, aquesta 

Ordre crea la targeta acreditativa de la discapacitat, que no substitueix la resolució de grau 

de discapacitat, la qual s'haurà de presentar quan les administracions o organismes públics 

ho requereixin. 



Per tot això, d'acord l'informe del Consell General de Serveis Socials, i en ús de les 

facultats que m'atorga l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 

procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya, 

Ordeno: 

Article 1 

Objecte 

La present Ordre té per objecte la creació de la targeta acreditativa de la discapacitat i la 

regulació de la seva concessió. 

Article 2 

Finalitat i efectes 

2.1 La targeta acreditativa de la discapacitat té com a finalitat donar testimoni fefaent i 

servir de document probatori de la condició de discapacitat de la persona titular, i tindrà un 

format únic per a tots els tipus de discapacitat. 

2.2 Anualment el Departament competent en matèria de serveis socials publicarà una guia 

actualitzada d'avantatges i beneficis vinculats a la titularitat de la targeta. 

Article 3 

Beneficiaris 

Es podran beneficiar de la targeta acreditativa de la discapacitat les persones amb la 

residència habitual a Catalunya que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o 

superior al 33%. 

Article 4 

Condicions d'ús de la targeta 

4.1 La targeta acreditativa de la discapacitat és un document personal i intransferible que 

acredita la discapacitat reconeguda a la persona titular. 

La seva presentació ha d'anar acompanyada, sempre, del document identificador de la 

persona amb discapacitat (DNI o NIE). 

4.2 Sempre que les administracions o organismes públics ho considerin oportú, podran 

sol·licitar la presentació de la resolució de reconeixement de grau de discapacitat. 

Article 5 



Procediment d'expedició 

5.1 La targeta acreditativa de la discapacitat s'expedirà a petició expressa de les persones 

que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat mitjançant la corresponent resolució, ja 

sigui amb caràcter permanent o provisional, igual o superior al 33%, o bé a petició de qui 

tingui la seva representació legal. 

5.2 Les sol·licituds de la targeta s'han de presentar en l'imprès normalitzat que es facilitarà 

a les dependències esmentades a l'annex 2 d'aquesta Ordre o a través d'Internet al web del 

Departament competent en matèria de serveis socials (www.gencat.cat/dasc). 

5.3 Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'anar acompanyades amb els documents 

que s'indiquen a l'annex 1, i s'han de presentar a les dependències esmentades a l'annex 2, 

sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

5.4 L'òrgan competent per a la tramitació de les sol·licituds presentades i expedició de les 

targetes és la Subdirecció General d'Atenció a les Persones de l'Institut Català d'Assistència 

i Serveis Socials. 

Article 6 

Modificació del grau de discapacitat 

Quan es modifiqui el grau de discapacitat reconegut com a conseqüència d'una resolució 

judicial o administrativa, s'aplicaran els següents criteris: 

a) En el cas que per resolució judicial o administrativa es determini que és necessària la 

concurrència de tercera persona o bé l'existència de dificultats de mobilitat per utilitzar 

transports col·lectius, caldrà que la persona beneficiària sol·liciti l'expedició d'una nova 

targeta i serà requisit necessari l'entrega de l'antiga targeta. 

b) En el cas que el grau resultant de la resolució judicial o administrativa que el modifiqui 

sigui inferior al 33%, la persona beneficiària estarà obligada a retornar la targeta en el 

termini de 10 dies des de la fermesa de la resolució, i la unitat competent la cancel·larà 

d'ofici. 

c) En el cas que el grau originari sigui inferior al 33% i la resolució judicial o 

administrativa que el modifiqui sigui igual o superior al 33%, la persona beneficiària podrà 

sol·licitar l'expedició de la targeta un cop sigui ferma la resolució corresponent. 

Article 7 

Pèrdua de la targeta 



7.1 En els casos de pèrdua o robatori de la targeta, la persona beneficiària o qui tingui la 

seva representació legal ho haurà de comunicar a l'òrgan competent i sol·licitar l'expedició 

d'una nova targeta. 

En cas de robatori, cal formular denúncia prèvia ja que es tracta d'un document 

identificatiu. 

7.2 L'òrgan competent cancel·larà d'ofici la targeta perduda o robada. 

Article 8 

Supòsits de cancel·lació 

8.1 L'òrgan competent procedirà a la cancel·lació de la targeta en els casos previstos als 

articles 6.b) i 7. 

8.2 Igualment, es cancel·larà la targeta en els casos d'ús fraudulent, amb l'audiència prèvia a 

la persona beneficiaria, i sens perjudici de les responsabilitats que es puguin exigir. 

Article 9 

Vigència 

La targeta acreditativa de la discapacitat determinarà expressament la seva vigència, que 

podrà ser de caràcter permanent, o bé establir una data determinada de validesa d'acord amb 

la provisionalitat de la valoració del grau de discapacitat. 

Article 10 

Tractament de dades 

Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció de la targeta s'inclouen 

al fitxer automatitzat del Sistema d'Atenció a Persones Disminuïdes, que té per finalitat la 

gestió i el tractament de les valoracions de la condició legal de persona amb disminució. 

Òrgan administratiu responsable: ICASS. 

Aquest fitxer es regula a l'Ordre BEF/419/2003, d'1 d'octubre, per la qual es regulen els 

fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de 

Benestar i Família, i a l'Ordre BEF/485/2005, de 2 de desembre, per la qual es completa i 

modifica la relació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 

gestionats pel Departament de Benestar i Família. Els únics destinataris són els òrgans 

gestors que s'indiquen. 

Aquest fitxer disposarà de les dades desagregades per sexes per facilitar els estudis 

estadístics i informes de gènere, d'acord amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, i 



respectant, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

Disposicions finals 

.1 Es faculta la persona titular de l'ICASS perquè adopti les mesures necessàries per a 

l'aplicació d'aquesta disposició. 

.2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. 

Barcelona, 18 de novembre de 2009 

Carme Capdevila i Palau 

Consellera d'Acció Social i Ciutadania 

Annex 1 

Les dimensions totals de la targeta acreditativa de la discapacitat són: 

Longitud: 85,60 mm. 

Amplada: 53,98 mm. 

El color de la targeta acreditativa de la discapacitat és vermell Pantone 485 i negre. 

Responsable emissor: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 

Nom i cognom de la persona titular de la targeta. 

Document nacional d'identitat (DNI) o número d'identificador d'estranger (NIE) en text i en 

format Braille. 

Grau en percentatge. 

Necessitat de tercera persona: sí o no. 

Barem de mobilitat: sí o no. 

Validesa: definitiva o temporal (en aquest darrer cas, amb indicació de la data de 

finalització de validesa). 

El revers de la targeta incorporarà un codi de barres amb una numeració específica 

vinculada a la persona propietària de la targeta i una banda magnètica on hi haurà 

enregistrada tota aquesta informació. 



Necessitat d'anar acompanyada del DNI o NIE. 

Igualment, s'incorporaran les mesures de seguretat oportunes per garantir la seva 

autenticitat. 

Documentació acreditativa en cas de robatori: fotocòpia compulsada de la denúncia 

corresponent. 

Annex 2 

Adreces de les dependències del Departament d'Acció Social i Ciutadania 

a) Seu del Departament d'Acció Social i Ciutadania: pl. Pau Vila, 1, Palau de Mar, 08039 

Barcelona. 

b) Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania: av. Paral·lel, 52, 08001 

Barcelona. 

c) Secretaria d'Infància i Adolescència: av. Paral·lel, 52, 08001 Barcelona 

d) Secretaria per a la Immigració: c. Gravina, 1, 08001 Barcelona. 

e) Institut Català de les Dones: pl. Pere Coromines, 1, 08001 Barcelona. 

f) Secretaria de Joventut: c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona. 

g) Coordinació Territorial de Joventut a Girona: c. Juli Garreta, 14, 17002 Girona. 

h) Serveis territorials i altres dependències del Departament: 

Barcelona: c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona. 

Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona. 

Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. 

Tarragona: av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona. 

Les Terres de l'Ebre: c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta. 

i) CAD 

Centre d'atenció a persones discapacitades de Badal (CAD Badal). 

Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques, 

sensorials i persones amb malaltia mental a partir de 16 anys. 



Zona d'influència: Barcelona ciutat. Municipis de l'Hospitalet de Llobregat, Sant Just 

Desvern i Esplugues de Llobregat. Comarques de l'Alt Penedès, Anoia, el Garraf, Osona i 

el Baix Llobregat. 

Adreça: rbla. Badal, 102 (entrada pel c. Buenaventura Pollés), 08014 Barcelona, tel. 

93.331.21.62. 

Centre d'atenció a persones discapacitades de Terrassa (CAD Terrassa). 

Informació, orientació i valoració d'infants i persones adultes amb discapacitats físiques, 

psíquiques, sensorials i persones amb malaltia mental. 

Zona d'influència: comarques del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà. 

Adreça: c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 93.785.83.00. 

Centre d'atenció d'infants discapacitats de Barcelona (CAD infantil Grassot). 

Informació, orientació i valoració d'infants amb discapacitats físiques, psíquiques o 

sensorials i persones amb malaltia mental de 0 a 16 anys. 

Zona d'influència: Barcelona ciutat i comarques, excepte el Vallès Occidental, el Bages i el 

Berguedà. 

Adreça: c. Grassot, 3, 4t, 08025 Barcelona, tel. 93.458.99.08. 

Centre d'atenció a persones discapacitades de Badalona (CAD Badalona). 

Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques, 

sensorials i persones amb malaltia mental a partir de 16 anys. 

Zona d'influència: municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i 

Badalona. Comarques del Maresme i del Vallès Oriental. 

Adreça: c. Marquès de Montroig, 64, 08912 Badalona, tel. 93.387.41.08. 

Centre d'atenció a persones discapacitades de Girona (CAD Girona). 

Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o 

sensorials i persones amb malaltia mental, infants i persones adultes. 

Zona d'influència: Girona ciutat i comarques. 

Adreça: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona, tel. 972.48.60.60. 

Centre d'atenció a persones discapacitades de Lleida (CAD Lleida). 



Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o 

sensorials i persones amb malaltia mental, infants i persones adultes. 

Zona d'influència: Lleida ciutat i comarques. 

Adreça: av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel. 973.70.36.00. 

Centre d'atenció a persones discapacitades de Tarragona (CAD Tarragona). 

Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o 

sensorials i persones amb malaltia mental, infants i persones adultes. 

Zona d'influència: Tarragona ciutat i comarques. 

Adreça: av. d'Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona, tel. 977.21.34.71. 

Centre d'atenció a persones discapacitades de les Terres de l'Ebre (CAD Terres de l'Ebre). 

Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o 

sensorials i persones amb malaltia mental, infants i persones adultes. 

Zona d'influència: comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. 

Adreça: c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta, tel. 977.70.65.34. 

(09.321.177) 

  

 


