
Prova pilot 
d’accés d’escúters 
al metro i al bus



Què és?

Una prova pilot d’accés dels escúters als 
autobusos i al metro de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona autoritzats per efectuar la prova.

La prova pilot té una durada d’un any i servirà 
per definir els criteris del nou reglament 
d’accessibilitat que es preveu aprovar 
pròximament.

Un escúter és un producte de suport per 
a la mobilitat. S’equipara a una cadira de 
rodes motoritzada pel que fa a l’accés al 
transport públic quan compleix les condicions 
de seguretat i d’utilització que s’estableixen 
en la prova pilot.

Recordeu que…
L’escúter ha d’estar 
degudament acreditat. 

L’acreditació no és un títol 
de transport. 

L’operador de transport públic, 
si ho creu oportú, pot exigir  

a la persona usuària d’un escúter  
el títol corresponent que li permet 

viatjar en transport públic.



Com tramitar-la

En el cas de complir amb els requisits, podeu 
sol·licitar l’acreditació per a la prova pilot.

L’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) comprovarà les vostres 
dades i les de l’escúter, i us lliurarà l’acreditació 
personal i la placa per al vostre escúter.

Què cal portar

• La sol·licitud que trobareu al web 
barcelona.cat/accessible. 
També podeu demanar-la al Servei d’Atenció 
al Públic de l’IMPD. 

• La valoració de reconeixement del grau de 
discapacitat atorgat per la Generalitat de 
Catalunya (original) i l’informe mèdic del 
servei públic de salut, en cas de no tenir el 
barem de mobilitat reduïda positiu.

• El document d’identificació original: 
DNI, NIE o passaport.

• La declaració responsable que trobareu al 
web barcelona.cat/accessible. 
També podeu demanar-la al Servei d’Atenció 
al Públic de l’IMPD. 

• L’escúter. Heu de portar-lo per acreditar-vos. 
També cal aportar la documentació tècnica 
de l’escúter, si la teniu.

http://barcelona.cat/accessible
http://barcelona.cat/accessible


On tramitar-la

Cal venir presencialment 
amb l’escúter al

Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD, 
al carrer València, 344, planta baixa. 

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, 
i a les tardes en hores convingudes.

Per ser atesos en llengua de signes, sol·licitar 
cita prèvia o demanar més informació, envieu 
un correu electrònic a sap@bcn.cat o truqueu 
al 934 132 775.

Com arribar-hi

Metro L4, Girona

Bus 6, 19, 34, 50, 51, H10 i B24

Reserva d’aparcament 
a València - Bailèn

mailto:sap%40bcn.cat?subject=


Requisits per 
sol·licitar l’acreditació 
per a la prova pilot

• Estar empadronat/ada a la ciutat 
de Barcelona i residir-hi.

• Disposar de la valoració de la Generalitat 
de Catalunya que acrediti la discapacitat 
i, a més:
 › tenir el barem de mobilitat reduïda positiu.
 › o patir alguna malaltia que limiti la mobilitat 

i el desplaçament, tot i no tenir el bàrem 
de mobilitat reduïda. La malaltia s’haurà 
d’acreditar amb un informe mèdic del servei 
públic de salut.

• Fer servir un escúter que compleixi els 
requisits tècnics fixats per la Generalitat  
de Catalunya per garantir la seguretat  
tant de qui porti l’escúter com de la resta  
de persones viatgeres.

• Els models d’escúters admesos es poden 
consultar a la llista actualitzada del web 
barcelona.cat/accessible.

També podeu enviar un correu electrònic  
a accessibilitat.tsf@gencat.cat per saber 
si l’escúter compleix els requisits tècnics.

http://barcelona.cat/accessible
mailto:accessibilitat.tsf%40gencat.cat?subject=


Aquesta prova pilot d’accés 
d’escúters al metro i al bus és 
fruit d’un conveni signat per:


