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Equip
d’Assesorament 
Laboral 
Especialitzat en la inclusió 
laboral de persones 
amb discapacitat 

Com arribar-hi? 
Equip d’Assessorament Laboral: 
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/
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Què és l’Equip
d’Assessorament 
Laboral (EAL)? 
És un servei especialitzat en la inclusió 
laboral de persones amb discapacitat. 
Està format per un equip de professionals 
experts de la psicologia, de l’educació 
laboral i del dret laboral. 
Atén les persones amb discapacitat que 
busquen una feina i les posa en contacte 
amb les empreses que necessiten 
treballadors i treballadores. 
L’EAL és una agència de col·locació 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i treballa en xarxa amb les entitats 
d’inclusió laboral. 

A qui s’adreça? 
A persones amb discapacitat que 
busquen feina i compleixen aquests 
requisits: 
— Tenen reconegut un grau de 

discapacitat del 33% o més. 
— Estan empadronades a Barcelona. 
A empresaris i empresàries de l’àrea 
metropolitana que volen contractar 
persones amb discapacitat. 
A professionals que necessiten 
informació o assessorament sobre 
inclusió laboral. 

Què ofereix? 
Atenció personalitzada a les persones 
amb discapacitat que busquen feina: 
— Fa una valoració inicial per conèixer 

els interessos, les habilitats 
i les capacitats laborals, formatives 
i personals. 

— Dissenya i realitza itineraris individuals 
de suport i de seguiment a la formació 
i a la recerca laboral. 

— Ofereix llocs de treball ajustats 
a les competències de la persona 
i l’acompanya en el procés de selecció 
i a la incorporació al nou lloc de treball. 

— Ofereix seguiment i suport al llarg 
de la vida laboral. 

Assessora i dona suport 
a les empreses: 
—  Informa sobre els beneficis de   

la inclusió laboral per a la societat   
i l’empresa, drets laborals i accessibilitat  
del lloc de feina.  

— Assessora i acompanya per adaptar 
el procés de selecció a les capacitats 
de la persona i per garantir-ne la inclusió 
en el lloc de treball. 

— Identifica nous llocs de treball adreçats  
a les persones amb discapacitat   
i en promou la creació.  

Formació: 
— Cerca recursos formatius. 
— Dissenya i ofereix cursos a mida per 

donar resposta a les necessitats de les 
persones candidates a un lloc de treball 
i a les empreses. 

Assessorament jurídic: 
 Assessora persones, empreses, entitats 
i professionals en temes de dret laboral. 

Com podeu
contactar-hi? 
L’EAL 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  

ealocupacio@bcn.cat 
—  El telèfon 934 132 839 

(de dilluns a divendres 
de 9.30 a 13.30 hores) 

mailto:ealocupacio@bcn.cat



