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1. Presentació
La guia que teniu a les vostres mans vol donar a conèixer els serveis residencials i les
llars residències de la ciutat de Barcelona, per tal que els equips de professionals del
sector disposeu d’una eina on quedi recollida la totalitat de centres residencials i els
seus trets principals. Tots els serveis descrits en aquesta guia formen part de la Cartera
de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre).
La guia també concreta els procediments, tràmits i documents necessaris que cal
seguir per poder accedir a una plaça residencial del sistema públic, donar-la de baixa o
fer algun tipus de canvi de suport o de servei.
Cal recordar que l’assignació de les places correspon al Servei Territorial de
Barcelona ciutat, ja que en tractar-se de serveis especialitzats es combinen criteris
d’idoneïtat del recurs amb les particularitats i necessitats de les persones.
En aquesta guia trobareu també annexats models de documents de gestió de la
informació que cal que adapteu a les vostres necessitats.
Independentment de la guia, ja sabeu que us podeu posar en contacte amb la regió
social de Barcelona ciutat dels Serveis Territorials de Barcelona o bé amb el consorci de
Serveis Socials de Barcelona, davant de dubtes o aclariments.

Barcelona, gener de 2022
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2. Els serveis residencials previstos a la cartera de serveis socials vigent
La Cartera de Serveis Socials recull els diferents serveis i les diferents modalitats de
suport que estableix el Decret 318/2006, de 25 de juliol dels serveis d'acolliment
residencial per a persones amb discapacitat, els quals es mostren a continuació:

Tipologia de serveis:



Servei de Llar amb suport. Les llars amb suport són habitatges on viuen tres o
quatre persones amb un suport extern eventual. Generalment, són pisos
integrats en una comunitat de propietaris que acullen persones que gaudeixen
d'un bon nivell d'autonomia i que necessiten suport extern en el procés
d'inclusió social. Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar
adequat i adaptat a les necessitats d'assistència de la persona que permeti
potenciar l'autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida
comunitària.



Servei de llar residència. Són serveis d’acolliment residencial per a persones
adultes amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, de caràcter
permanent, i que tenen una funció substitutòria de la llar familiar. En el cas de
persones amb una discapacitat intel·lectual, aquest servei residencial es
complementa amb l’assistència de la persona usuària a serveis d’atenció diürna
(Serveis de Teràpia Ocupacional o Serveis Ocupacionals d’Inserció) o al centre de
treball.



Servei d'acolliment residencial. Serveis de caràcter temporal o permanent que
tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb
discapacitat intel·lectual o física, amb dependència severa. Ofereix una atenció
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ininterrompuda durant les vint-i-quatre hores del dia, per tant, les persones
usuàries no tenen la necessitat d'utilitzar un servei d'atenció diürn com els
centres de dia d'atenció especialitzada o els centres ocupacionals.

La Cartera de Serveis Socials estableix les següents modalitats de suport residencial, tant
per a les persones amb una discapacitat intel·lectual com amb una discapacitat física, tal
com es mostra a continuació:

Persones amb discapacitat intel·lectual
Tipologia de servei

Tipus de suport

a. Llar amb suport

 Intermitent

b. Llar residència








Intermitent
Limitat
Limitat amb trastorns de conducta
Extens
Extens amb trastorns de conducta
Generalitzat






Extens
Extens amb trastorns de conducta
Generalitzat
Generalitzat amb problemes de salut
mental i física

c. Residència

Persones amb discapacitat física
Tipologia de servei

Tipus de suport

a. Llar amb suport

 Intermitent

b. Llar residència

 Intermitent
 Limitat

c. Residència

 Extens
 Generalitzat
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3. Requisits necessaris segons la legislació vigent
a) L'acreditació de la situació de necessitat, d'acord amb el que preveuen els articles
2, 3, 4, 5 i 6 i l'annex 1 del Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis
d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.



Article 2. Estableix que poden ser persones usuàries dels serveis d'acolliment
residencial les que tenint residència a Catalunya se'ls hagi reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33% per raó de la seva discapacitat física o
intel·lectual, que faci necessària la provisió d'un servei substitutori de la llar pel
fet de ser impossible o desaconsellable viure en la pròpia.



Article 3. Estableix la intensitat de suport dels serveis d'acolliment residencial
per a persones amb discapacitat i defineix els nivells: intermitent, limitat, extens
i generalitzat. Es recull que el servei es prestarà de forma personalitzada i amb
diferent intensitat de suport en funció de la necessitat de la persona, així com
que l’establiment haurà de proveir aquestes intensitats sempre que compleixin
les condicions funcionals i materials requerides per a cadascuna d’elles.



Article 4. Estableix el dret de les persones amb discapacitat als serveis
d'acolliment residencial si requereix suport extens o suport generalitzat alhora
que assenyala que aquests serveis estan subjectes a contraprestació, en aplicació
de la normativa aplicable en aquesta matèria.



Article 5. Estableix que l’accés als serveis d'acolliment residencial amb suport
intermitent o suport limitat es prioritzarà en funció de criteris prevalents.
Considera criteris prevalents l'estat de necessitat de la persona usuària, l'entorn
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familiar i la capacitat econòmica. També està subjecte a contraprestació, en
aplicació de la normativa vigent en aquesta matèria.


Article 6. Estableix el procediment d'accés i assignació de la prestació dels
serveis d'acolliment residencial:
-

La valoració de l'estat de necessitat correspon als serveis de valoració i
orientació dels centres d'atenció a persones amb discapacitat (CAD) de
la zona que territorialment correspongui.

b) Si és el cas, l'acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la resolució
emesa per l'òrgan de valoració corresponent, d'acord amb el Reial Decret
504/2007, de 20 d'abril; pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de
dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

c)

El requisit d'edat establert en aquesta disposició: La cartera de Serveis estableix
que l’edat d’accés és entre els 18 i 65 anys.

d) Tenir la residència en un municipi de Catalunya i, si és el cas, el requisit de
residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre:
La llei 39/2006, de 14 de desembre, estableix que per ser titular del dret al tràmit
de dependència és requisit: Residir en el territori espanyol i haver-ho fet durant
cinc anys, dels quals dos han de ser immediatament anteriors a la data de
presentació de la sol·licitud. Les persones que no compleixen aquest requisit no
tenen accés a la valoració de dependència i conseqüentment tampoc als serveis
socials d’atenció diürna finançats amb fons públics.

e) Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent
d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades.
_____________________________________________________________________________
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f)

Si és el cas, l'abonament del preu públic, d'acord amb el Decret 394/1996, de 12
de desembre, i l'Ordre TSF/230/2019, de 18 de desembre, per la qual s'actualitzen
el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no
gratuïtes, s'actualitza el cost de referència de les prestacions gratuïtes, i es
modifiquen l'Ordre de 20 d'abril de 1998 i l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril.

g) La resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

En resum, d’acord amb les normatives assenyalades, els requisits per poder accedir
a una Llar amb suport, Llar residencia o residència, són els següents:


Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.



Acreditar la situació de necessitat residencial.



Disposar del dictamen d’orientació del CAD en el que es recull la tipologia i el tipus de
suport més adient a les necessitats de la persona.



Disposar de la resolució de valoració de la dependència.



Tenir entre 18 i 65 anys.



Residir a Catalunya.



Disposar de residència legal.



Presentar sol·licitud d’accés



Acceptar l'abonament del preu públic, d’acord amb la normativa vigent.

4. Informació sobre el tràmit d’accés, altes, baixes, canvis de suport i
absències forçoses
El tràmit d’accés als serveis i prestacions del sistema Català de Serveis Socials està
subjecte a la llei de procediment administratiu. El procés s’inicia mitjançant la
presentació d’una sol·licitud d’accés per part de la persona interessada i/o representant
legal. El tràmit d’assignació de places l’efectuen els Serveis Territorials de Barcelona.
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Igualment, l’òrgan competent per a emetre la resolució d’accés al servei són els Serveis
Territorials de Barcelona.
4.1. Sol·licitud d’accés
La persona interessada i/o la seva representació legal inicia el procediment mitjançant
l’imprès formalitzat de sol·licitud d’accés als serveis residencials que figura a la pàgina
web del Departament de Drets Socials:
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/formularis_generic
s/arxius/99161.pdf
Una vegada emplenada i signada la sol·licitud, es pot presentar en qualsevol dels
registres autoritzats del Departament de Drets Socials o mitjançant la tramitació
genèrica per mitjans electrònics:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
4.2. Assignació de places
Una vegada presentada la sol·licitud, les persones interessades queden en una llista
d’espera la qual és gestionada des dels Serveis Territorials de Barcelona, òrgan que té
competència per establir la prioritat i derivar les persones usuàries als serveis
corresponents.
Els responsables dels diferents serveis d’atenció residencial han de comunicar de forma
oficial als Serveis Territorials de Barcelona, i més concretament a la regió social
Barcelona ciutat, els moviments de persones usuàries (baixes, altes, canvis de serveis i
canvi de suport), mitjançant la presentació d’un document en el qual figurin les dades
d’identificació de l’equipament, dades d’identificació de la persona interessada, data
d’alta o baixa, així com el motiu de la comunicació. Aquest document adreçat als Serveis
Territorials de Barcelona ha d’estar signat i segellat.
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Tots aquells equipaments que depenen del CSSBCN, han d’enviar una còpia de la
informació a la següent adreça de correu electrònic: diversitatfuncional@cssbcn.cat
Cal tenir present que els serveis només poden cobrir les places autoritzades, en el
cas que ocupin places no autoritzades, no es podrà emetre la resolució corresponent
que origina el finançament de la plaça. Cal remarcar que el control dels serveis ha de ser
el màxim rigorós possible en aquest aspecte.
Sovint, els responsables dels equipaments residencials són coneixedors de persones
o famílies que necessiten una plaça residencial, conformant-se d’aquesta forma una
llista d’espera interna per cada centre residencial. En aquest sentit, és imprescindible
que aquestes situacions es comuniquin als referents tècnics de discapacitat de la regió
Social de Barcelona ciutat, per comprovar que la persona tingui tot els tràmits necessaris
per poder accedir a un servei residencial i prioritzar-la, si cal, en el moment que la
disponibilitat de places ho permeti. No obstant això, convé recordar que és el servei
territorial de Barcelona l’òrgan que té competència en la derivació i priorització de
persones en llista d’espera, tenint en compte factors com l’antiguitat de la demanda i la
situació de vulnerabilitat social. Qualsevol informe mitjançant el qual es demana la
priorització d’alguna situació, s’ha de presentar a través d’un registre autoritzat pel
Departament de Drets Socials (com poden ser les oficines d’Afers Socials) o mitjançant la
tramitació genèrica per mitjans electrònics:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
Cal tenir present que totes les persones candidates a places residencials han de
complir amb els requisits assenyalats anteriorment (en l’apartat requisits d’accés).

Circuit d’admissió de persones usuàries
a. En el moment en el qual es disposa d’una plaça vacant en un equipament
d’acolliment residencial, la Regió Social de Barcelona ciutat farà arribar a l’equip
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professional del centre els informes que consten a l’expedient de la persona
candidata, per tal que puguin fer la valoració de la idoneïtat de la plaça.
b. El personal tècnic de l’equipament realitzarà les entrevistes necessàries amb la
persona interessada, la seva família i/o representats legals, per estudiar la idoneïtat
de la plaça per a la persona usuària.
c. En cas que la proposta d’ingrés prosperi, des de la regió social de Barcelona ciutat
s’enviarà a l’equipament residencial la calculadora en la qual es recolliran les dades
de copagament, atenent a la capacitat econòmica particular de la persona
interessada. Només en cas de serveis concertats; els subvencionats pactaran el
copagament amb la família o l’entitat tutelar.
d. Posteriorment, des de l’equipament d’acolliment residencial comunicarà a la regió
social de Barcelona ciutat la data d’ingrés, mitjançant el document d’alta presentat
per registre.
e. La persona usuària o en el seu defecte la representació legal, signaran previ a l’ingrés
el contracte assistencial i el reglament de règim intern de l’equipament, entre altres
documents. Posteriorment, des de l’equipament d’acolliment residencial s’iniciarà el
procés d’acollida.
f.

La signatura del contracte assistencial i l’acceptació del RRI serà un requisit previ a
l’ingrés de la persona en el recurs d’acolliment residencial.

En el cas que l’equipament residencial consideri que la plaça no és no adient per a la
persona usuària, haurà d’emetre un informe motivat que es remetrà a la regió social de
Barcelona ciutat mitjançant qualsevol registre autoritzat pel Departament de Drets
Socials (com poden ser les oficines d’Afers Socials) o mitjançant la tramitació genèrica
per

mitjans

electrònics

(https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-

generica), amb la finalitat d’estudiar alternatives.
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Els equipaments residencials dependents dels CSSBCN, hauran d’enviar una còpia
d’aquest informe a aquesta administració, mitjançant un correu electrònic a:
diversitatfuncional@cssbcn.cat.

4.3. Resolució d’accés
Admesa la persona per l’equipament residencial al qual ha estat derivada, els Serveis
Territorials de Barcelona emetran la resolució d’accés corresponent que trametrà a la
persona interessada i a la seva família i/o representants legals. Alhora, remetrà un
comunicat informatiu al servei on serà atès la persona i posteriorment el PIA es tancarà
d’ofici.
4.4. Baixes, altes, canvis de servei i canvis de suport
a. Baixes i altes
Tan aviat com sigui possible, s’han de comunicar a la regió social de Barcelona ciutat
totes les baixes que es produeixin en l’equipament d’acolliment residencial mitjançant
un correu electrònic a: barcelonaregiosocial.discapacitatisalutmental@gencat.cat. En els
casos de baixa per èxitus, no caldrà presentar cap document, bastarà amb la
comunicació per correu electrònic al personal tècnic corresponent de la regió social de
Barcelona ciutat (barcelonaregiosocial.discapacitatisalutmental@gencat.cat). Per a la
resta de moviments, la baixa i l’alta es comunicaran en documents separats, encara que
es tracti de la mateixa persona1.
És important prendre en consideració que caldrà assegurar la disponibilitat de plaça
amb finançament públic.
En cap cas podrà coincidir la data d’ingrés amb la de baixa. És a dir, en el cas de
produir-se una baixa i una alta d’una mateixa persona en el mateix dia, prevaldrà per la
facturació la data d’alta. Per tant, cal tenir present que mai es podrà realitzar un ingrés,

1

Vegeu models als annexos
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amb data anterior a la sol·licitud d’accés signada per la persona interessada o els
representats legals.
b. Canvis de servei (equipament residencial)
Qualsevol canvi esdevingut en un equipament residencial es produirà prèvia
autorització dels Serveis Territorials de Barcelona Ciutat i concretament des de la regió
social de Barcelona ciutat. En el cas dels equipaments residencials que depenen del
CSSBCN, els canvis també hauran de tenir l’autorització d’aquesta administració. Per
poder fer qualsevol canvi, primer s’ha de mirar que la persona compleix amb els
requisits d’accés vigents en el moment actual.
Si la persona canvia d’un equipament d’acolliment residencial a un altre gestionat
per la mateixa entitat, s’aplicarà el mateix tipus de suport que estigui rebent, llevat que
hi hagi una orientació posterior a l’ingrés i aquesta designi un suport diferent. En aquest
cas, s’aplicarà el suport que figuri a l’orientació del CAD i s’actualitzarà l’aportació
econòmica de la persona.
No caldrà presentar una nova sol·licitud d’accés, bastarà amb la comunicació del
canvi de servei2. És imprescindible que s’informi a la família o representant legal
d’aquest trasllat i de qualsevol variació econòmica, en cas que n’hi hagi.
L’ingrés tindrà efectes a partir de la presentació de la sol·licitud de canvi corresponent.
Si es tracta d’un canvi de tipologia de servei, per exemple, de llar residència a
residència o a l’inrevés, o un trasllat a un equipament residencial gestionant per una
altra entitat, la persona o la seva representació legal haurà de presentar una nova
sol•licitud d’accés, que garanteix el consentiment del canvi:
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/formularis_generic
s/arxius/99161.pdf

2

Vegeu models als annexos
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La data d’ingrés de la persona no podrà ser anterior a la data de la sol·licitud
d’accés. Alhora caldrà garantir que compleix amb tots els requisits d’accés assenyalats.
Els canvis de tipologia de servei de llar residència a residència, per necessitat de més
suport, seran prioritaris i es produiran en el moment que la disponibilitat de places ho
permeti. En la mesura possible s’intentarà mantenir el territori de referència la persona
per garantir-ne la continuïtat en l’atenció.
c. Canvi de suport
El canvi de tipologia de suport exigeix prèviament el dictamen d’orientació del CAD.
El dictamen d’orientació no implica un canvi en el tipus de finançament de la plaça
residencial. Per poder rebre el finançament corresponent, heu d’adreçar a la regió social
de

Barcelona

ciutat

mitjançant

un

correu

electrònic

(barcelonaregiosocial.discapacitatisalutmental@gencat.cat), una sol·licitud expressa de
canvi de suport, a més de presentar en un registre autoritzat pel Departament de Drets
Socials (com poden ser les oficines d’Afers Socials) o mitjançant la tramitació genèrica
per

mitjans

electrònics

(https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-

generica), la sol•licitud corresponent.
D’acord amb la normativa que els regula, un canvi de suport pot implicar un canvi
en les ràtios d’atenció, aspecte que podria afectar els contractes professionals, per la
qual cosa, abans de practicar els canvis corresponents, heu de tenir garantit el
finançament de la plaça mitjançant la resolució administrativa.
Atès que, segons instruccions, no es poden emetre resolucions de canvis de suport
amb efecte retroactiu, per tal d’agilitzar al màxim aquests canvis, una vegada feta
l’orientació corresponent, l’equipament residencial haurà d’enviar un correu electrònic
amb la còpia expedida pel registre de la sol·licitud de canvi de suport, al personal tècnic
de

discapacitat

de

la

regió

social

de

(barcelonaregiosocial.discapacitatisalutmental@gencat.cat),

Barcelona
per

tal

ciutat

d’emetre

la

resolució amb la màxima celeritat possible.
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Cal tenir present que la data de canvi de suport té efectes des de la data d’emissió
de la nova resolució.
d. Absències forçoses
Les places reservades es facturaran per estades reals, tenint en compte el que
estableix el Plec. En el cas del serveis concertats, s’ha de comunicar puntualment al
CSSBCN mitjançant un correu electrònic a l’adreça diversitatfuncional@cssbcn.cat,
preferiblement el mateix dia de la seva producció, sense perjudici de la comunicació
formalitzada i degudament informada en les factures corresponents. En el cas de serveis
subvencionats, s’aplicarà el mateix criteri que als centres concertats i la informació s’ha
de comunicar a la Regió Social de Barcelona ciutat, mitjançant el següent correu
electrònic: barcelonaregiosocial.discapacitatisalutmental@gencat.cat .
Es considera plaça reservada aquella que una vegada ocupada per una persona
usuària no ho estigui realment, per absències voluntàries o forçoses:


Les absències voluntàries amb plaça reservada no poden superar els 30 dies l’any.



Les absències forçoses per ingressos hospitalaris amb reserva de places podran ser de
60 dies i en casos excepcionals es podrà ampliar previ informe motivat.



La plaça reservada es facturarà des de l’endemà de la producció de la baixa provisional
amb reserva de plaça i fins al termini establert a la legislació vigent, al 85% del preu
màxim.

D’acord amb això, el personal tècnic corresponent de l’equipament residencial haurà
d’enviar un informe en el qual s’indiqui el motiu de l’absència. Aquest informe es
registrarà en qualsevol dels serveis autoritzats; s’adreçarà a la Regió Social de Barcelona
ciutat en cas de places subvencionades i al CSSBCN en cas de places concertades,
mitjançant un correu electrònic a l’adreça diversitatfuncional@cssbcn.cat.
Quan la previsió de l’absència sigui superior a 60 dies, el personal tècnic de
l’equipament residencial serà qui haurà de controlar els terminis i comunicar-ho a la
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regió social de Barcelona ciutat en cas de places subvencionades i al CSSBCN en cas de
places concertades (si és possible amb 15 dies d’antelació), mitjançant un correu
electrònic a l’adreça diversitatfuncional@cssbcn.cat.
En el cas que l’absència sigui per un ingrés hospitalari, juntament amb la data
d’ingrés i la previsió de l’estada, s’informarà succintament del motiu de l’absència. Si es
produeix a conseqüència de tractaments sanitaris, és convenient adjuntar una còpia de
l’informe mèdic corresponent.
Des de l’equipament residencial s’haurà de comunicar també al personal tècnic de
la regió social de Barcelona ciutat (en cas de places subvencionades) i al CSSBCN (en cas
de places concertades), la data de la reincorporació de la persona usuària.

5. Afectacions en relació amb el reconeixement dels graus de
dependència i compatibilitat de serveis residencials
a) El servei residencial o la prestació econòmica vinculada al servei residencial del
Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la dependència seran incompatibles amb
qualsevol altra prestació del mateix sistema. És a dir, no podran ser beneficiaris
alhora d’un servei residencial i de la prestació econòmica de vetllador no
professional o atenció domiciliaria, per la qual cosa aquestes prestacions
s’extingiran en el moment de l’ingrés a un equipament residencial.

b) Així mateix, les persones beneficiàries de les prestacions del Sistema Català
d’Autonomia i Atenció a la Dependència no podran ser titulars, simultàniament, de
més de dues prestacions de servei del mateix sistema, llevat del cas de persones
ateses a llar residències que podran compatibilitzar l’assistència a centres d’atenció
diürna, atès que no disposen d’un règim d’atenció de 24 hores.
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6. Informació del CAD de referència per a les persones que viuen a
Barcelona Ciutat
El Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) està format pels Equips de
Valoració i Orientació, que tenen la competència per emetre els dictàmens de valoració
de discapacitat i d’orientació residencial, els quals són requisits previs al tràmit de
sol·licitud d’accés a serveis residencials.
CAD
CAD 1
PARAL·LEL

ADREÇA
Avinguda Paral·lel, 145.
08004 Barcelona.
Tel. 93 425 22 44

INFLUÈNCIA

ACTUACIÓ

Barcelona
ciutat

Informació, orientació i valoració
d'adults amb discapacitat física,
psíquica, sensorial i malaltia
mental a partir dels 16 anys.
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7. Informació específica dels centres residencials
7.1 Llars amb suport
Districte 1 : Eixample - Barri: Sant Antoni - AIS: Litoral

Llar amb suport Xamfrà - Sant Miquel
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual autònomes
C. Comte Borrell, 148,
principal 1ª.
habitatge@fundacióxamfra.cat
7

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

636530258

https://www.fundacioxamfra.cat
Cristina Noguera

7.2 Centres residencials
Districte 1 : Ciutat Vella - Barri: Gòtic - AIS: Litoral

Residència Vigatans (Fundació Apip - Acam)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat física

Adreça

C/ Vigatans,4
08003 Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

vigatans@fundacioapipacam.org
36 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

93.319.62.94
www.fundacioapipacam.org
Natalia Domínguez
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Districte 2: Eixample - Barri: Eixample Esquerra - AIS: Esquerra

Llar Joan Trias (Fundació llars de l’Amistat Cheshire)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb paràlisi cerebral
C/ Enric Granados, 87

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

adolfo@llarsamistat.org
34 places

93 451 66 71
www.llarsamistat.org
Adolfo Guillén Martín

Districte 3: Sants - Montjuïc - Barri: El Poble-sec - AIS: Esquerra

Servei d’acolliment residencial Aspace Montjuïc
(Fundació ASPACE Catalunya)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat
C/ Tres pins, 29, Barcelona
aspace@aspace.cat
45 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

Districte 3: Sants - Montjuïc - Barri: El Poble - sec

93 200 25 34 / 93 165 44 13
www.aspace.cat
Míriam Torrella Raymond

- AIS: Esquerra

Residència per a persones amb disminució psíquica Tres Pins
(Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta

Adreça

Carrer Dr. Font i Quer 9-11,
Barcelona

Telèfon

934235793

Correu
electrònic

residencia3p@spcsocial.org

Web de
l’entitat

https://www.spcsocial.org/resi
dencia-trespins.php

Nombre de
places

27 places

Persona de
contacte

Ana Alcaraz
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Districte 3 Sants - Montjuïc - Barri: La Marina del Prat Vermell - AIS: Esquerra

Residència Esclat Marina (Fundació Esclat Marina)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat
Carrer Tortosa, 22, Barcelona
fundacio@associacioesclat.com
54 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona
de
contacte

93 450 11 50
http://associacioesclat.com/
Mireia Álvarez Granado

Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi - Barri: Sant Gervasi - La Bonanova - AIS: Nord

Llar Emilio Benedetti
(Fundació Privada Llars de l'Amistat Cheshire)
Perfil de les
persones
Persones amb discapacitat física, Pluridiscapacitat i/o Paràlisi cerebral
residents
Adreça
C/ Benedetti, 60
Telèfon
932540110
Correu
Web de
evalls@llarsamistat.org
www.llarsamistat.org
electrònic
l’entitat
Nombre de
Persona de
32 places
Maria Emilia Valls Soto
places
contacte
Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi
- Barri: Sarrià - AIS: Esquerra

Residència Estimia (Fundació Estimia Barcelona)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat física
Via Augusta 370, Barcelona
residencia@fundacioestimia.org
30 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932042269
https://fundacioestimia.org/
Neus López Giménez
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Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi

- Barri: Sarrià

- AIS: Esquerra

Residència Boscana (Fundació Privada Boscana)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Can Caralleu, 18, Barcelona

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

ddavalos@boscana.com
10 places

93 2031481
www.boscana.com
Dafne Dávalos

Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi - Barri: Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes - AIS: Esquerra

Residència disminuïts psíquics Vallvidrera (ASPASIM)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Mont d’Orsà, 22-24,
Barcelona

Telèfon

934068409

mariaferrer@aspasim.com

Web de l’entitat

aspasim.es

12 places

Persona de
contacte

Maria Ferrer Vidal

Correu
electrònic
Nombre de
places

Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi - Barri: Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes - AIS: Esquerra

Residència Mas Sauró (Fundació Privada Vella Terra)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta

Adreça

Camí de Mas Sauró, 2-20,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

residenciamassauro@grupvl.es
52 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932801992
fundaciovellaterra.org/
Núria Figueras i Vigara
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Districte 7: Horta Guinardó - Barri: Guinardó - AIS: Dreta

Instituto Médico Pedagógico (IMEP Dr. Córdoba S.L.)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Doctor Cadevall, 26
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

direccion@imepbcn.com
32 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934364753
www.imepbcn.com/
Beatriz Escorihuela Ferrer

Districte 8: Nou Barris - Barri: Verdum - AIS: Nord

Centre Residencial Viladrosa (Fundació Via Assistencial)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta

Adreça

Carrer Viladrosa, 90-98,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

xbiosca@viaassistencial.org
42 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

937376748
www.somvia.org
Xavier Biosca

Districte 9: Sant Andreu - Barri: El Congrés i els Indians - AIS: Dreta

Centre residencial Maria Teresa Serra
(Associació de famílies per l’ajuda al poliomelític)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat física
C/ Manigua, 66
residencia.afap@gmail.com
12 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

933492532
www.afap.es
Rosa Maria Pous López
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Districte 10: Sant Martí - Barri: El Poblenou - AIS: Litoral

Residència Poble Nou (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Carrer Pujades, 222 Entresòl 2a,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

claraclos@fpmitjans.org
10 places

932660302
fpmitjans.org
Clara Clos

Districte 10: Sant Martí - Barri: La Verneda i la Pau - AIS: Litoral

Residència La Palmera – Verneda (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Andrade, 213, 1-1, Barcelona
claraclos@fpmitjans.org
8 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932660302
fpmitjans.org
Clara Clos

Districte 10: Sant Martí - Barri: Provençals de Poblenou - AIS: Litoral

Residencia Montserrat Betriu (Fundació Vallparadís)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
Gran Via de les Corts
Catalanes 970, Barcelona
yandreu@fundaciovallparadis
.cat
24 places

Telèfon

933036224

Web de l’entitat

https://www.fundaciova
llparadis.cat/

Persona de
contacte

Yolanda Andreu Vidal
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Districte 10: Sant Martí - Barri: Sant Martí de Provençals - AIS: Litoral

Residència Els Porxos (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Gran Via de les Corts Catalanes,
1037, 1-1, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

claraclos@fpmitjans.org
10 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932660302
fpmitjans.org
Clara Clos
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7.3 Llars residències
Districte 1: Ciutat Vella - Barri: Barceloneta - AIS: Litoral

Llar residència TEB Barceloneta 1 (TEB Habitatge SCCL)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Conreria 10-14, entresòl 2a,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

marosa.cano@teb.org
8 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

933600387
www.teb.org
Maria Rosa Cano Baselga

Districte 1: Ciutat Vella - Barri: Barceloneta - AIS: Litoral

Llar residència TEB Barceloneta 2
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Conreria, 10-14, 3-2,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

marosa.cano@teb.org
8 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

933600387
www.teb.org
Maria Rosa Cano Baselga

Districte 2: Eixample - Barri: Eixample Esquerra - AIS: Esquerra

Llar residència Acidh 6 Vilamarí (ACIDH)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Vilamarí, 38-40, Barcelona
egodoy@acidh.org
7 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

619013266
www.acidh.org
Elena Godoy Granados
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Districte 2: Eixample Barri: El Fort Pienc AIS: Dreta

Llar Residència Acidh 5 Sicília Associació (ACIDH)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Sicília, 153, 4-1, Barcelona

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

egodoy@acidh.org
10 places

619013266
www.acidh.org
Elena Godoy Granados

Districte 2: Eixample - Barri: El Fort Pienc - AIS: Dreta

Llar residència I d’ASPANIAS (Associació ASPANIAS)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Gran Via Corts Catalanes, 727,
3-4, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

areasocial@aspanias.org
6 places

Districte 2: Eixample - Barri: Sant Antoni

Telèfon

934872277

Web de
l’entitat
Persona de
contacte

https://www.aspanias.org/
Meri Alcaide Aramendía

- AIS: Litoral

Llar residència per a disminuïts psíquics “La Selva” (ASPASIM)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o pluridiscapacitat

Adreça

Ronda Sant Pau, 51
2-4, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

mariaferrer@aspasim.com
6 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934413808
www.aspasim.es
Maria Ferrer Vidal
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Districte 2: Eixample - Barri: Sant Antoni

- AIS: Litoral

Llar residència per a disminuïts psíquics “L’Empordà” (ASPASIM)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o pluridiscapacitat

Adreça

Ronda Sant Pau, 51,
2-3, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

mariaferrer@aspasim.com
5 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934413808
www.aspasim.es
Maria Ferrer Vidal

Districte 2: Eixample - Barri: Sant Antoni - AIS: Esquerra

Llar residència III d’ASPANIAS (Associació ASPANIAS)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Gran Via Corts Catalanes, 554,
principal 1ª, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

areasocial@aspanias.org
10 places

Telèfon

934872277

Web de
l’entitat
Persona de
contacte

https://www.aspanias.org/
Meri Alcaide Aramendía

Districte 3: Sants - Montjuïc - Barri: El Poble-sec - AIS: Esquerra

Llar Tomàs Casals - Francisca Marcos i Cabellud
(Associació de Pares de Discapacitats Psíquics de Poble Sec)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Carrer de l'Exposició, 30, baixos,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

tallerartesa@fundacioartesa.org
23 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

933297824
www.asdinpoblesec.org
Miquel Carrillo Marcos
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Districte 3: Sants - Montjuïc - Barri: El Poble-sec - AIS: Esquerra

Llar residència Montjuïc (Fundació Hospitalitat MD Lourdes)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Passeig Montjuïc, 64-66,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

info@fundaciohospitalitat.org
18 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

933238910
www.fundaciohospitalitat.org
Susanna Urios Retrés

Districte 3: Sants - Montjuïc - Barri: La bordeta - AIS: Esquerra

Llar residència pro disminuïts psíquics Sant Jordi
(Fundació privada de serveis assistencials i residencials Sant Jordi)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Carrer Gayarre, 87, 4-2 i 4-3,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

direccio@tallersantjordi.cat
10 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934433434
www.tallersantjordi.cat
Andreu Orofino Ramírez

Districte 3: Sants - Montjuïc - Barri: La Marina del Port - AIS: Esquerra

Llar habitatge Zona Franca
(Fundació privada ASPROSEAT. Serveis d’acolliment residencials)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Passeig zona franca, 165-167,
1-1, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

direcciollars@asproseat.org
12 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932236391
www.asproseat.org
Sandra Vega Granero
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Districte 3: Sants - Montjuïc - Barri: La Marina del Port - AIS: Esquerra

Llar habitatge Zona Franca II
(Fundació privada ASPROSEAT Serveis d’acolliment residencials)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Plaça Sant Cristòfol, 5-6, Esc 2,
1-1, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

direcciollars@asproseat.org
12 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932236391
www.asproseat.org
Sandra Vega Granero

Districte 3: Sants - Montjuïc - Barri: La Marina del Port - AIS: Esquerra

Acidh Zona Franca (ACIDH)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Plaça Sant Cristòfol, 18, 3-1,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

egodoy@acidh.org
9 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

619013266
www.acidh.org
Elena Godoy Granados

Districte 4: Les Corts - Barri: Les Corts - AIS: Esquerra

Llar residència per a disminuïts psíquics "El Nino" (ASPASIM)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o pluridiscapacitat

Adreça

C/ Comtes de Bell-lloc, 150,
Entresòl 3ª, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

mariaferrer@aspasim.com
5 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934904120
www.aspasim.es
Maria Ferrer Vidal
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Districte 4: Les Corts - Barri: Les Corts - AIS: Esquerra

Llar residència per a disminuïts psíquics "La Baldufa" (ASPASIM)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual - Pluridiscapacitat

Adreça

C/ Comtes de Bell-lloc, 150,
Entresòl 2ª, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

Telèfon

934904120

Web de
l’entitat
Persona de
contacte

mariaferrer@aspasim.com
7 places

www.aspasim.es
Maria Ferrer Vidal

Districte 5: Sarrià – Sant Gervasi - Barri: Sant Gervasi - La Bonanova - AIS: Esquerra

Llar residència Albatros (Fundació ESMEN)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Carrer escoles pies 119-121,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

Telèfon

llar.albatros@fundacioesmen.org
52 places

93 212 64 12

Web de
l’entitat
Persona de
contacte

www.fundacioesmen.org
Inma Tarifa Hernández

Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi - Barri: Sant Gervasi - La Bonanova - AIS: Nord

Llar residència Vidar per a disminuïts psíquics
(Grup de Serveis Iniciativa Social, S.C.C.L.)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Quatre camins, 40-62,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

dtllarvidar@gsisdos.org
23 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934342576
www.gsisdos.org/
Carlota García Martínez
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Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi

- Barri: Sarrià

- AIS: Esquerra

Llar residència Isaac Albèniz (ASPASIM)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Isaac Albèniz, 12,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

mariaferrer@aspasim.com
6 places

Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

- Barri: Sarrià

932056291
aspasim.es
Maria Ferrer Vidal

- AIS: Esquerra

Residència per a Disminuïts Psíquics Pedralbes
(Associació Centre Pedralbes)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Can Mòra, 7, Barcelona
aperez@centrepedralbes.cat
32 places

Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi

- Barri: Sarrià

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

93 203 77 30
www.centrepedralbes.cat
Anna Pérez Ribas

- AIS: Esquerra

Llar residència Boscana
(Fundació Privada Boscana)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Can Caralleu, 18, Barcelona
ddavalos@boscana.com
24 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

93 2031481
www.boscana.com
Dafne Dávalos
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Districte 5: Sarrià - Sant Gervasi - Barri: Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes - AIS: Esquerra

Llar Residència Casa Tomàs (ASPASIM)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Mont d’Orsà, 22-24,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

mariaferrer@aspasim.com
4 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934068401
aspasim.es
Maria Ferrer Vidal

Districte: Sarrià - Sant Gervasi - Barri: Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes - AIS: Esquerra

Llar residència Can Calopa (L'Olivera SCCL)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Carretera de Santa Creu
d'Olorda, 510 baixos

Correu
electrònic
Nombre de
places

mdolors@olivera.org
12 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

681062615
www.olivera.org
Maria Dolors Llonch Soler

Districte 6: Gràcia - Barri: El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova - AIS: Dreta

ACIDH 3 Providència (Associació ACIDH)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Providència, 129, 2-1,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

egodoy@acidh.org
5 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

619013266
www.acidh.org
Elena Godoy Granados
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Districte 6: Gràcia - Barri: La Vila de Gràcia - AIS: Dreta

Llar Residència Guru I (Fundació Privada Autisme Guru)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
Carrer Vilafranca 18, Barcelona
direcciollars@fundacioguru.cat
12 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

936755455
www.fundacioguru.cat
Mar Rodriguez Ferrer

Districte 6: Gràcia - Barri: La Vila de Gràcia - AIS: Dreta

Llar residència Carolines (ASPASIM)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
Carrer Carolines 9, Barcelona
mariaferrer@aspasim.com
4 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934153819
www.aspasim.es
Maria Ferrer Vidal

Districte 6: Gràcia - Barri: Vallcarca - Penitents - AIS: Dreta

Llar residència Canigó (Fundació Privada Canigó)
Perfil de les
persones residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Correu electrònic

Avda. de Vallcarca, 52.
Baixos
fcanigo@fcanigo.org

Nombre de places

7 places

Adreça

Telèfon

932032570

Web de l’entitat
Persona de
contacte per oferir
informació

https://fcanigo.org/
Ricard Seumà
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Districte 8: Nou Barris - Barri: La Guineueta - AIS: Nord

Llar Residència Valldaura
(Consorci de Serveis Socials de Barcelona)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual - Pluridiscapacitat - Discapacitat
intel·lectual i trastorns de conducta

Adreça

Passeig de fabra i puig, 443,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

valldaura@cssbcn.cat
21 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

934280828
https://cssbcn.barcelona/
Gemma Esque Escote

Districte 8: Nou Barris - Barri: Vilapicina i la Torre Llobeta - AIS: Nord

Llar residència Amílcar
(Fundació pro discapacitats intel·lectuals Jacinta Sastrada)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Amílcar, 36, Barcelona
llar@sastrada.org
13 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

933581707
En construcció
Anna Mª Gómez

Districte 9 Sant Andreu - Barri: El Congrés i els Indians - AIS: Dreta

Llar residència AFAP
(Associació de famílies per l’ajuda al poliomelític)
Perfil de les
persones
residents
Adreça

Persones amb discapacitat física
C/ Manigua, 66, Barcelona

Telèfon

933492532

Correu
electrònic

residencia.afap@gmail.com

Web de
l’entitat

www.afap.es

Nombre de
places

18 places

Persona de
contacte

Rosa Maria Pous López
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Districte 10: Sant Martí - Barri: El Besòs i el Maresme - AIS: Litoral

Llar residència Sàsser (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Sàsser, 3, Barcelona

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

claraclos@fpmitjans.org
10 places

932660302
https://fpmitjans.org/
Clara Clos

Districte 10: Sant Martí - Barri: El Camp de l'Arpa del Clot - AIS: Dreta

Llar residència Fundació Tallers Guinardó
(Fundació Tallers Guinardó)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual - persones amb discapacitat
intel·lectual i trastorns de la conducta

Adreça

C/ València 568, 1r-1a,
Barcelona

Correu
electrònic

tg@tallersguinardo.com

Nombre de
places

6 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona
de
contacte

933137757
www.tallersguinardo.com/fundacio
Imma Rigau Codina

Districte 10: Sant Martí - Barri: El Clot - AIS: Litoral

Llar residència Tzara 1 (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Lope de Vega, 265, ent 4ª,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

claraclos@fpmitjans.org
6 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932660302
https://fpmitjans.org/
Clara Clos
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Districte10: Sant Martí - Barri: El Clot - AIS: Litoral

Llar residència Tzara 2 (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

C/ Lope de Vega, 265, 1-4,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

claraclos@fpmitjans.org
6 places

Districte 10: Sant Martí - Barri: El Poblenou

932660302
https://fpmitjans.org/
Clara Clos

- AIS: Litoral

Llar residència Llull
(Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb paràlisi cerebral
Carrer de Llull, 163

Telèfon

933133666

info@fcpc.cat

Web de l’entitat

https://fcpc.cat

24 places

Persona de contacte

Esther Jolonch i Olaortua

Districte 10: Sant Martí - Barri: El Poblenou

- AIS: Litoral

Llars residències Estació de Mar 1,2,3 i 4 (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents
Adreça
Correu
electrònic
Nombre de
places

Persones amb discapacitat intel·lectual
C/ Lope de Vega, 1-3, Barcelona
claraclos@fpmitjans.org
34 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932660302
fpmitjans.org/
Clara Clos

_____________________________________________________________________________

Guia de centres d’atenció residencial per a persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona

36/41

Districte 10: Sant Martí - Barri: La Verneda i la Pau - AIS: Litoral

Llar residència Gran Via (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Gran via de les corts catalanes,
1133, 1-2;

Correu
electrònic
Nombre de
places

claraclos@fpmitjans.org
6 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932660302
https://fpmitjans.org/
Clara Clos

Districte 10: Sant Martí - Barri: Sant Martí de Provençals - AIS: Litoral

Llar residència Les Casetes (El Xop, SCCL)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Passatge Antoni Gassol, 18,
Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

tonig@elxop.com
12 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

933006612
www.elxop.com
Antoni Gassol Enrich

Districte 10: Sant Martí - Barri: Provençals del Poblenou - AIS: Litoral

Llar residència Espronceda (Fundació Pere Mitjans)
Perfil de les
persones
residents

Persones amb discapacitat intel·lectual

Adreça

Gran Via de les Corts Catalanes,
976, Baixos 1ª, Barcelona

Correu
electrònic
Nombre de
places

claraclos@fpmitjans.org
6 places

Telèfon
Web de
l’entitat
Persona de
contacte

932660302
https://fpmitjans.org/
Clara Clos
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Annexos.
Models de documents (caldrà que cada entitat els adapti amb el format que utilitzi
habitualment)

Annex 1. Comunicació de baixa
IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT GESTORA
Nom i adreça de l’entitat

1. Dades d’identificació de a persona usuària
Nom i cognoms:
DNI:

2. Dades del servei
Nom
Adreça

Núm. de registre

3. Data de baixa

4. Motiu de la baixa:
RENUNCIA VOLUNTÀRIA
CANVI DE SERVEI
ALTRES ( ESPECIFICAR)

Data,
Coordinador/a o Treballador/a social

Persona interessada i/o Representant Legal

( Signatura i segell)

( Signatura)
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Annex 2. Sol·licitud d’alta en el servei
IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT GESTORA
Nom i adreça de l’entitat

1. Dades d’identificació de a persona usuària
Nom i cognoms:
DNI:

2. Dades del servei de procedència ( en cas que n’hi hagi)
Nom
Adreça

Núm. de registre

1. Dades del servei de destinació
Nom

Núm. de registre

Adreça
2. Tipologia de servei
Llar amb suport
Llar residència
Residència

3. Data d’alta en el servei

Data,
Coordinador/a o Treballador/a social
( Signatura i segell)
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Annex 3. Sol·licitud de canvi de suport
IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT GESTORA
Nom i adreça de l’entitat

1. Dades d’identificació de a persona usuària
Nom i cognoms:
DNI:

2. Dades del servei on la persona és atesa
Nom
Adreça

Núm. de registre

Data,
Coordinador/a o Treballador/a social
( Signatura i segell)
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Annex 4. model d’informe justificatiu d’estades forçoses3
IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT GESTORA
Nom i adreça de l’entitat

1. Dades d’identificació de a persona usuària
Nom i cognoms:
DNI:

2. Dades del servei
Nom
Adreça

Núm. de registre

4. Data d’inici de l’absència

5. Motiu de l’absència

6. Durada prevista4

Data,
Coordinador/a o Treballador/a social
( Signatura i segell)

3

Quan la baixa sigui per motius de salut s’acompanyarà, sembra que sigui possible amb l’informe sanitari
corresponent
4
Es consignarà aquesta dada sempre que sigui possible.

_____________________________________________________________________________

Guia de centres d’atenció residencial per a persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona

41/41

