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AVANTATGES VINCULATS A AVANTATGES VINCULATS A 
LA TARGETA ACREDITATIVA LA TARGETA ACREDITATIVA 

DE LA DISCAPACITATDE LA DISCAPACITAT
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L’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb la col·laboració
d’empreses i institucions, posa en marxa un programa de 
millora i captació contínues d’avantatges vinculats a la Targeta 
Acreditativa de la Discapacitat  amb  l’objectiu de millorar 
l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la integració
social de les persones amb discapacitat.
Aquests avantatges es concreten en els àmbits: 

De la mobilitat
De la cultura
De l’esport
De l’oci i el lleure

Per conèixer els avantatges cal prémer sobre els logotips. 
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http://www.fgc.net/cat/bitllets_fgc.asp
http://www.mhcat.net/
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,335907851_335943993_1_1202220963,00.html?accio=detall&home
http://www.tnc.cat/ca/preus
http://www.mercatflors.org/venta_entrades
http://www.teatrelliure.com/cat/info/preus.htm
http://www.dir.cat/websrp/Noticias/Noticias_ficha.aspx?idnoticia=583
http://www.targetadiscapacitat.esportadaptat.cat/
http://www.tibidabo.es/ca/preus
http://www.portaventura.es/tarifas-horarios-portaventura-parques
http://www.illafantasia.com/
http://www.turismeperatothom.com/ca/index.php
http://www.lloretdemar.org/info/Jardins-de-Santa-Clotilde.jsp?lang=1
http://www.lloretdemar.org/info/redirectorPagina.jsp?elem=271&telem=1
http://www.zoobarcelona.cat/ZOO_Barcelona/Catalan/tarifes/cuerpo_base.htm
http://serveispersonals.paeria.es/discapacitats.asp
http://www.geomuseu.upc.edu/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.auditori.cat/seccions/entrades_abonaments/preus_reduits.aspx
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA

http://www.fgc.net/cat/bitllets_fgc.asp
http://www.fgc.net/downloads/info_annexa/com_solicitar_persona_disminucio_acom_cat.pdf
http://www.fgc.net/downloads/info_annexa/com_solicitar_persona_disminucio_acom_cat.pdf
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MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA

Casa Museu Prat de la Riba

Castell i canònica de Sant Vicenç de Cardona

Casa Rafael Casanovas

Castell de Claramunt

Torre de la Manresana

Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Monestir de Sant Pere de Rodes

Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig

Seu Vella de Lleida

Castell de MiravetReial Monestir de Santes Creus

Cartoixa de Sant Maria d’EscaladeiMonestir d’Escornalbou

Entrada gratuïta al museu i als monuments històrics

http://www.mhcat.net/
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_barcelona/casa_museu_prat_de_la_riba_castelltercol_valles_oriental/casa_museu_prat_de_la_riba
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_la_catalunya_central/canonica_de_sant_vicenc_de_cardona_cardona_bages
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_la_catalunya_central/casa_rafael_casanova_moia_bages
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_la_catalunya_central/castell_de_claramunt_la_pobla_de_claramunt_anoia
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_la_catalunya_central/torre_de_la_manresana_prats_de_rei_anoia
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_girona/canonica_de_santa_maria_de_vilabertran_vilabertran_alt_emporda
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_girona/monestir_de_sant_pere_de_rodes_el_port_de_la_selva_alt_emporda
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_lleida/convent_de_sant_bartomeu_de_bellpuig_bellpuig_urgell
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_lleida/seu_vella_de_lleida_lleida_segria
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_les_terres_de_l_ebre/castell_de_miravet_miravet_ribera_d_ebre
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_tarragona/reial_monestir_de_santes_creus_aiguamurcia_alt_camp
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_tarragona/cartoixa_de_santa_maria_d_escaladei_escaladei_priorat
http://www.mhcat.net/monuments/comarques_de_tarragona/monestir_d_escornalbou_riudecanyes_baix_camp
http://www.mhcat.net/mhc/informacio_per_al_visitant/tarifes
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MUSEU D'HISTÒRIA DE BARCELONA

Els titulars de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat 
gaudiran d’entrada reduïda tant en els museus com en les 
exposicions temporals dels centres del MUHBA.

http://w3.bcn.es/V64/Home/V64XMLHomeLinkPl/0,4468,335907851_335943991_1,00.html
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,335907851_335943993_1_1202220963,00.html?accio=detall&home
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CosmoCaixa Barcelona

Gratuïtat en totes les activitats
Entrada gratuïta al museu i les exposicions temporals

Avantatges específics:

Col·lectius amb discapacitat visual

Planetari: Gènesis
Historia de l’ astronomia (pròxima inauguració)

Itinerari: Història de la matèria (en preparació)

Col·lectius amb discapacitat auditiva

Servei de bucle magnètic en tots els programes de Planetari i Auditori
Llenguatge de signes i subtitulació en el programa de Planetari Historia de l'astronomia (pròxima inauguració)
Servei de llenguatge de signes per a visites concertades a les exposicions i tallers

Col·lectius amb discapacitat intel·lectual

Adaptacions de visites sota demanda en funció de la discapacitat

Tots els avantatges són vàlids pel/ la titular de la targeta + 1 acompanyant
Informació i reserves: rcosmobcn@fundaciolacaixa.es

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/
mailto:rcosmobcn@fundaciolacaixa.es
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CaixaForum Barcelona
Gratuïtat en totes les activitats
Entrada gratuïta en les visites comentades de grups a l’ edifici i a les exposicions sota petició prèvia

Serveis

Espais d’ activitats (auditori i aules) equipats amb bucle inductiu

Avantatges específics

Col·lectius amb discapacitat visual

Visites concertades per a grups amb inscripció prèvia

Col·lectius amb discapacitat auditiva

Visites en llenguatge de signes (LS) i visites adaptades a la comunicació oral amb inscripció prèvia

Col·lectius amb discapacitat intel·lectual

Adaptacions de visites sota demanda en funció de la discapacitat

Tots els avantatges són vàlids pel/ la titular de la targeta + 1 acompanyant
Informació i reserves: 93 476 86 30

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/caixaforumbarcelona_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/
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CaixaForum

 

Lleida:

Gratuïtat en totes les activitats
Entrada gratuïta en les visites comentades de grups a les exposicions sota petició

 

prèvia

Tots els avantatges són vàlids pel/ la titular de la targeta + 1 acompanyant
Informació

 

i reserves: 973 27 07 88

CaixaForum Tarragona:

Gratuïtat en totes les activitats
Entrada gratuïta en les visites comentades de grups a les exposicions sota petició

 

prèvia

Tots els avantatges són vàlids pel/ la titular de la targeta + 1 acompanyant
Informació

 

i reserves: 977 24 98 71

CaixaForum
 

Tarragona

CaixaForum
 

Lleida

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumtarragona/caixaforumtarragona_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumlleida/caixaforumlleida_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
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L’AUDITORI DE BARCELONA

Equipament de música i seu de l'Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, amb una programació molt 
variada: concerts de música simfònica, antiga, músiques del 
món, música moderna, jazz, cantautor, de cambra i concerts 
familiars.

http://www.auditori.com/
http://www.auditori.cat/seccions/entrades_abonaments/preus_reduits.aspx
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TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Els titulars de la Targeta poden assistir a les representacions 
dels espectacles del TNC amb un descompte de fins a un 
25% en la compra de les entrades, d’acord amb les tarifes de 
cada temporada.

http://www.tnc.cat/
http://www.tnc.cat/ca/preus
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MERCAT DE LES FLORS

Mercat de les flors - Programació estable de dansa i arts 
dels moviment.
Descompte del 25% sobre el preu d’entrada.

http://www.mercatflors.org/
http://www.mercatflors.org/venta_entrades
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TEATRE LLIURE

Avantatge d’un 20% de descompte en tots els espectacles.

http://www.teatrelliure.com/
http://www.teatrelliure.com/cat/info/preus.htm
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MUSEU DE GEOLOGIA VALENTÍ 
MASACHS

Museu universitari obert i gratuït situat a l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manresa.
El museu disposa d’una CADIRACADIRA--CAMCAM : equip de càmera, 
més monitor acoblat a cadira de rodes per poder veure vitrines 
i objectes a alçada, per a persones amb discapacitat física.

http://www.geomuseu.upc.edu/
http://www.geomuseu.upc.edu/
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FUNDACIÓ DIR

Davant la importància de dur una vida sana i en forma, és voluntat de la Fundació
DIR emprendre iniciatives que ajudin a apropar l’esport a tothom i donar-hi suport. 
Dins d’aquest marc d’actuació, un dels objectius principals és millorar les condicions 
de salut i vida de les persones amb discapacitat, ja sigui física, intel·lectual o 
sensorial, a través de l’esport, així com donar-los eines que contribueixin a fer que la 
seva plena integració social sigui més fàcil.
Tarifa especial per a les persones titulars de la Targeta Acreditativa de la 
Discapacitat.

http://www.dir.es/
http://www.dir.cat/websrp/Noticias/Noticias_ficha.aspx?idnoticia=583
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FCEDF 
Federació Catalana d’Esports de Persones 

amb Discapacitat Física

Oferta d’activitats d’esport i lleure per a persones 
amb discapacitat física.

http://www.esportadaptat.cat/
http://www.esportadaptat.cat/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=493&Itemid=171
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PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO

Parc d’atraccions. Descompte d’un 80% sobre el preu d’entrada i entrada 
gratuïta per un/a acompanyant.

Camí del Cel: fes una passejada per un entorn natural i privilegiat com la 
muntanya de Collserola. Deixa't seduir per les seves vistes i les atraccions 
mítiques que faran el teu camí més amè. Tarifes especials.

http://www.tibidabo.es/
http://www.tibidabo.es/ca/preus
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ZOO DE BARCELONA

Descompte d’un 80% sobre el preu d’entrada al Parc Zoològic 
de Barcelona.

Entrada gratuïta per a un/a acompanyant. 

http://www.zoobarcelona.cat/
http://www.zoobarcelona.cat/ZOO_Barcelona/Catalan/tarifes/cuerpo_base.htm
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Port Aventura

Parc Temàtic: Port Aventura Parc. Tarifes especials.
Parc Aquàtic: Caribe Aquàtic Parc. Tarifes especials.

http://www.portaventura.es/
http://www.portaventura.es/tarifas-horarios-portaventura-parques


20

ILLA FANTASIA

Parc Aquàtic
Avantatge:

Persones a partir del 65% de discapacitat amb 
mobilitat reduïda o no: entrada gratuïta i 10% de 
descompte fins a 3 acompanyants.
Persones fins a un 64% de discapacitat: 10% de 
descompte (titular més 3 acompanyants).

http://www.illafantasia.com/
http://www.illafantasia.com/
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AGENCIA CATALANA DE TURISME

Catalunya, turisme per a tothom. Establiments i destinacions 
accessibles.

http://www.turismeperatothom.com/
http://www.turismeperatothom.com/ca/index.php
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TURISME DE LLORET

Jardins de Santa Clotilde de Lloret
Tarifa reduïda

Museu del Mar de Lloret
Tarifa reduïda

http://www.lloretdemar.org/
http://www.lloretdemar.org/info/Jardins-de-Santa-Clotilde.jsp?lang=1
http://www.lloretdemar.org/info/redirectorPagina.jsp?elem=271&telem=1
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AJUNTAMENT DE LLEIDA

Targeta autobús. Bonificació del 50% del bitllet: T-B
Estar empadronat/ada a la ciutat i tenir un reconeixement de discapacitat igual o superior al 
65%.

Targeta autobús. Bonificació del 100% del bitllet: T-A
Estar empadronat/ada a la ciutat i tenir un reconeixement de discapacitat igual o superior al 
65% i acreditar una renda igual o inferior a l’IPREM de la unitat familiar, segons Padró 
d’Habitants.

Entrada en les piscines públiques obertes en temporada d’estiu
Piscines municipals obertes en temporada d’estiu: entrada gratuïta. Aquesta és regulada per 
l’ordenança fiscal anual a Taxa de serveis esportius i piscines per a les persones que acreditin 
tenir un grau igual o superior al 33%.

http://www.paeria.cat/
http://serveispersonals.paeria.es/discapacitats.asp
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