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Servei
d’Atenció
al Públic
Especialitzat en persones  
amb discapacitat

Com arribar-hi?
Servei d’Atenció al Públic:  
C. València, 344, planta baixa, de Barcelona

Metro      Girona  Verdaguer 
Bus   6, 19, 33, 34, D50, H10, B24, V19 

Reserva d’aparcament a la cruïlla 
València-Bailèn

barcelona.cat/accessible

https://ajuntament.barcelona.cat/accessible


Què és el Servei 
d’Atenció al Públic 
(SAP)? 

És un servei que  
informa i assessora 
sobre els tràmits, 
recursos i ajuts  
per a persones  
amb discapacitat  
de la ciutat de 
Barcelona.

A qui s’adreça?
A persones amb discapacitat i les seves 
famílies, professionals, entitats i qualsevol 
ciutadà o ciutadana que necessiti 
informació relacionada amb la discapacitat.

Què ofereix?
— Atenció presencial o per telèfon sobre 

temes que afecten les persones amb 
discapacitat.

— Informació sobre recursos, ajudes, 
serveis i tràmits per a persones  
amb discapacitat. 

— Assessorament a professionals sobre 
temes relacionats amb la discapacitat.

— Dona resposta a les queixes  
i als suggeriments sobre els serveis  
de l’Institut Municipal de Persones  
amb Discapacitat (IMPD).

— A més, tramita:
• La targeta blanca per utilitzar el 

Servei Públic de Transport Especial.
• La targeta d’aparcament per  

a persones amb mobilitat reduïda. 
• L’acreditació (una placa i una targeta) 

perquè els escúters puguin accedir  
al transport públic. 

• Programes propis de l’IMPD.

Podeu demanar o renovar la targeta 
d’aparcament i la targeta blanca,  
a través de:
— L’Oficina Virtual de Tràmits: 

seuelectronica.ajuntament.barcelona.
cat/oficinavirtual

— El telèfon 010 gratuït d’atenció ciutadana
— Les oficines d’atenció ciutadana (OAC). 

Cal sol·licitar cita prèvia.

Com podeu  
contactar-hi?
El SAP és a la seu de l’Institut Municipal  
de Persones amb Discapacitat,  
al carrer de València, 344, planta baixa,  
de Barcelona.
Podeu fer-hi consultes o demanar-hi cita  
prèvia a través de: 
— El correu electrònic sap@bcn.cat
— El telèfon 934 132 775 (de dilluns  

a divendres de 9.30 a 13.30 h)
— El telèfon 010 gratuït d’atenció ciutadana 
— El web d’atenció en línia  

de l’Ajuntament de Barcelona:  
atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat

També podeu sol·licitar-hi el servei 
d’interpretació en llengua de signes.

mailto:sap@bcn.cat
https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/



