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LA SÍNDICA PROPOSA CONVERTIR EL TRANSPORT 

PORTA A PORTA PER A PERSONES DISCAPACITADES 

EN UN  SERVEI GARANTIT 

Actualment, el servei públic de transport especial està poc regulat, amb criteris 

massa generals i sense garanties pressupostàries  

Vilà veu molt necessari blindar el pressupost del servei Porta a porta i incrementar-

lo amb les aportacions de les diferents administracions competents 

La disminució del pressupost del servei a Barcelona un 11% l’any 2012 va coincidir 

amb un increment del 3,2% del nombre d’usuaris atesos 

L’any 2012 no es van poder atendre més de 14.000 viatges per manca d’assignació 

pressupostària, i es van produir més de 15.000 incompareixences d’usuaris 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 

de Barcelona que insti a la Generalitat a assegurar el finançament necessari del transport 

Porta a porta per a persones discapacitades perquè esdevingui un servei garantit i el 

reguli com un dret subjectiu (d’obligat compliment) en la cartera de serveis socials. 

Vilà ha emès aquestes recomanacions en un informe, tancat el passat novembre, sobre la 

gestió del servei públic de transport especial per a persones amb discapacitat a 

Barcelona, en el qual s’analitzen les dades de l’exercici de 2012, que són a les que ha 

tingut accés la síndica. La defensora ha conclòs que la Generalitat ha de fer constar la 

necessitat de transport especial en el certificat de les persones valorades amb un grau de 

dependència i que l’Ajuntament de Barcelona ha de garantir l’assignació equitativa dels 

viatges i assegurar la prestació del servei a totes aquelles persones que no tenen una 

alternativa de transport públic regular. 

Segons la síndica, tota persona té dret a l’autonomia i a la mobilitat personal, i aquest 

dret, conjuntament amb el dret a la no-discriminació, obliga als poders públics a portar a 

terme polítiques que emparin especialment les persones amb discapacitat a gaudir dels 

drets que la Constitució confereix a tots els ciutadans. 
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El Porta a porta és un servei imprescindible perquè possibilita la participació social de les 

persones que no poden accedir al transport públic regular, tot i ser accessible, i és 

necessari per a aquelles persones amb dependència que han d’assistir a centres de 

serveis socials i no poden utilitzar el servei regular. 

Vilà diu que l’Administració ha d’emparar especialment les persones que, per la seva 

discapacitat, context social o accessibilitat no tenen una alternativa de mobilitat en el 

transport públic regular. Però, actualment, aquest servei públic planteja reptes de 

sostenibilitat i una previsió de creixement de la demanda, tant per la incorporació de les 

persones valorades amb un grau de dependència, com per l’augment de l’esperança de 

vida, l’envelliment de la  població i les discapacitats sobrevingudes per l’edat. 

Fins el 2010, l’augment de la demanda a Barcelona es cobria en part amb un augment del 

pressupost, però la poca cobertura actual del Porta a porta, l’augment de la població diana 

que podria utilitzar el servei en un futur pròxim, les persones titulars de ple dret i la manca 

de garanties pressupostàries poden portar al col·lapse del servei a mitjà termini. 

La síndica opina que per evitar aquesta situació i assegurar l’exercici efectiu i real dels 

drets fonamentals de les persones amb discapacitat és necessari portar a terme una 

reflexió en profunditat de la gestió del Porta a porta i del seu finançament. Garantir la 

sostenibilitat representa complir amb el mandat constitucional i estar en línia amb el que 

preveu la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. I 

això necessita d’una política pública que mantingui en el seu finançament els criteris 

redistributius socialment desitjats. 

Servei poc regulat 

Actualment, el servei públic de transport especial està poc regulat, amb criteris massa 

generals i sense garanties pressupostàries. Aquest fet comporta una heterogeneïtat de 

criteris en el seu accés i també en la seva cobertura, el que origina desigualtats entre la 

població de les diferents comunitats autònomes i entre ciutadans de diferents municipis. 

La regulació estatal estableix que és un servei obligatori i indica que els beneficiaris són 

els ciutadans amb més greus discapacitats intel·lectuals o físiques. Però no diu, 

objectivament, quines són les persones creditores amb les discapacitats més greus, ni 

quin nivell de cobertura és exigible. 

La normativa catalana estableix com a condició assistir a serveis socials especialitzats o 

d’altres que permetin la integració de les persones amb discapacitat. I actualment inclou, 

també, com a beneficiaris, les persones amb un grau de dependència, però sense 

especificar el grau ni el nivell. Tampoc estableix el grau de cobertura. 

La Cartera de Serveis Socials el defineix com un servei complementari de suport als 

serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, 

consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de 

suport de les possibles persones usuàries. Però també indica que és una prestació no 
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garantida, és a dir, que només és exigible quan hi ha crèdit pressupostari. Tampoc 

s’especifica quin grau de dependència hi dóna dret, ni com s’aborda el copagament.  

En conclusió, la síndica considera que no hi ha una normativa clara en relació amb els 

subjectes que en poden fer ús, les condicions d’accés i el nivell d’obligatorietat, ni un 

finançament garantit, ni el desenvolupament del Porta a porta en la Cartera de Serveis 

Socials. 

Situació a Barcelona 

En l’àmbit municipal, el servei de transport especial de l’Ajuntament compleix àmpliament 

amb el que estableix la legislació vigent. Els requisits per accedir-hi són el certificat de 

disminució i el reconeixement de mobilitat reduïda, però no es preveu la possibilitat 

d’atorgament en el cas que la persona tingui solament reconeguda una situació de grau 

de dependència. 

Però el principal problema del servei Porta a porta a la capital catalana és la seva limitació 

pressupostària. L’any 2012, el cost del servei va ser de prop de cinc milions (4,7), un 11% 

menys que el 2011, quan es va situar en els 5,2 milions. 

Des de la posada en marxa del servei, el seu pressupost sempre s’havia anat 

incrementant fins el 2011, any en què va produir un canvi de tendència. El 2012 el 

pressupost es va situar a nivells de 2009 (4,7 milions). Aquesta disminució pot afectar al 

dret de mobilitat dels ciutadans discapacitats si aquests no tenen una alternativa viable. 

Increment d’usuaris, descens dels viatges 

La disminució del pressupost s’ha produït coincidint amb un augment del 3,2% del nombre 

d’usuaris atesos el 2012, 3.777 enfront de 3.658 de 2011. De fet, la demanda no ha deixat 

de créixer des de l’inici del servei. I en cinc anys, l’increment ha estat del 36%, passant 

dels 2.770 de l’any 2008 als 3.777 de 2012. Amb tot, l’any 2012 es van fer 263.941 

viatges fixos i esporàdics, un 8,5% menys que el 2011 (288.359), en gran part per la 

reducció del pressupost.  

De viatges fixos se’n van realitzar 134.783 i es van atendre 581 persones, fet que va 

representar una disminució de l’activitat d’un 8% respecte al 2011. Del total de viatges, el 

63% d’usuaris van utilitzar el servei per anar a centres de serveis socials especialitzats, el 

24% el van fer servir per anar a la feina o a centres formatius, i el 14% són gent gran que 

van a centres de dia de gent gran o a sociosanitaris. 

En l’apartat de viatges esporàdics, el 2012 es van atendre 3.558 persones i es van 

realitzar un total de 129.158 viatges, un 9% menys que l’any 2011. Dos dels principals 

problemes que la síndica ha detectat és que no es van poder atendre 14.642 viatges per 

manca de pressupost, i l’elevat nombre d’anul·lacions i incompareixences El 2012 es van 

anul·lar 10.523 viatges, un 8% del total de viatges esporàdics, i es van produir 15.348 

incompareixences, el 6% del total de viatges. En opinió de Vilà, aquestes incidències 
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requereixen d’una gestió més eficaç perquè són desplaçaments que es perden i 

representen un malbaratament del servei. 

El fet que l’any 2012 hi hagi hagut una activitat per sota de la de l’any 2009, i en canvi hi 

hagi hagut un augment del 21% del nombre d’usuaris en el mateix període, comporta un 

decrement de la cobertura social i del nombre de viatges per usuari. Això limita la 

participació social d’aquelles persones a les qual s’ha denegat un servei. 

La disminució del pressupost de qualsevol servei públic és preocupant perquè comporta 

una limitació de l’activitat que es realitza i, per tant, pot significar una limitació dels drets 

socials. Però en el cas Porta a porta la situació és més inquietant perquè la demanda 

d’aquest servei s’incrementa de manera important cada any i l’activitat pot afectar més 

persones. 

Grau de cobertura del servei i usuaris potencials 

L’any 2012, la població diana (persones que tenen reconeguda una discapacitat i la 

mobilitat reduïda) es situava en 30.383 persones, amb un augment del 13,6% respecte a 

l’any 2008, mentre que el nombre de persones que tenen dret al servei (titulars de la 

targeta blanca), era l’any 2012 de 10.201, un 23% més que el 2011 i un 89% més que al 

2008.  

L’augment de la població diana i el nombre de persones que tenen dret al servei i la 

disminució del pressupost i el del nombre total de viatges, ha provocat una disminució de 

la cobertura del servei. Així, l’any 2012, el grau de cobertura s’ha situat en el 12,43% en 

relació amb la població diana, i en el 37% respecte del total de les persones que en tenen 

dret al servei, quan l’any 2008, la cobertura sobrepassava el 51% de les persones titulars 

de la targeta blanca. Per tant, hi ha menys transport especial per a un major nombre de 

persones. 

La baixa cobertura i el fet que la demanda continuarà creixent, pel sobreenvelliment de la 

població i les discapacitats sobrevingudes per l’edat, és un fet molt preocupant perquè pot 

comportar a mitjà termini el col·lapse del servei i una limitació de la lliure mobilitat de les 

persones amb disminució per la ciutat i una limitació de la igualtat d’oportunitats de les 

persones amb mobilitat reduïda. Amb una projecció d’increment de les targetes blanques 

anuals d’un 15% (similar a la dels darrers anys) es pot estimar que el 2017 aquest 

col·lectiu podria superar les 20.000 persones, és a dir, es doblaria el nombre de persones 

que demandarien el servei.  

Recentment, un cop tancat l’informe, l’Ajuntament ha facilitat a la defensora algunes 

dades del servei de l’any 2013, en el qual hi ha hagut un increment del nombre d’usuaris 

en un 9,4%, fins a 4.135 persones, i es van realitzar 262.549 viatges. El pressupost del 

servei l’any passat va ser d’uns cinc milions d’euros, segons el consistori. 
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Tot i aquestes darreres dades, la síndica veu molt necessari blindar el pressupost del 

servei Porta a porta i incrementar-lo amb les aportacions de les diferents administracions 

competents --l’establiment d’un contracte programa amb l’Autoritat Metropolitana de 

Barcelona podria assegurar-ne el finançament— i que es reguli com un dret subjectiu 

(d’obligat compliment) en la cartera de serveis socials. 

 


