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L’AJUNTAMENT DE BARCELONA VA INCREMENTAR UN 

12% EL PRESSUPOST DEL TRANSPORT ESPECIAL PER 

A PERSONES DISCAPACITADES L’ANY 2013 

El pressupost total del servei Porta a porta va ser de més de cinc milions enfront 

dels 4,7 de l’exercici 2012   

El nombre de viatges va créixer l’any passat un 5,9% respecte al 2012 i es va situar 

en 286.714 

L’Ajuntament de Barcelona va invertir l’any 2013 2.124.513,27 milions en el transport 

especial per a persones discapacitades, conegut com a Porta a porta. Aquesta quantitat 

suposa un increment del 12% respecte al pressupost de 2012, que es va situar en 

1.898.831,25 milions. Del total del pressupost de l’any passat, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona va aportar 2.880.800 milions, i l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat, 2.124.513,27 milions. El pressupost total del Porta a porta va ser el 2013 de 

5.005.313,27 milions, un 6% més que el 2012, segons dades facilitades pel consistori. 

Al llarg de 2013, el servei Porta a porta va augmentar el nombre d’usuaris i es va situar en 

4.135, un 9,4% més que el 2012, quan 3.777 persones van fer ús del servei. En concret, 

l’any passat, 726 dels viatgers van ser usuaris dels serveis fixos, i 3.829, dels esporàdics. 

Per la seva part, el nombre de viatges va pujar el 2013 un 5,9% i es va situar en 286.714 

enfront dels 270.521 de 2012. De viatges fixos se’n van realitzar 146.624, i d’esporàdics, 

140.090. 

Pel que fa als serveis fixos, l’any 2013, es va autoritzar a fer ús del servei a 726 persones 

pel període 2013-2014 (el que suposa un increment del 24,95%), i la destinació principal 

va ser per anar a centres de serveis socials especialitzats. 

Per grups d’edat, el grup més nombrós d’usuaris que va utilitzar la modalitat de viatges 

fixos del Porta a porta va ser el de 18 a 64 anys (67,4%), seguit del grup de 75 anys o 

més (16,5%), el de 65 a 74 anys (9,3%), i el de 1 a 17 anys (6,7%). 
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Pel que fa als viatges esporàdics, el grup de més edat que va utilitzar el servei va ser el 

de 75 anys o més (48,8%), seguit del grup de 18 a 64 anys (33,6%), el de 65 a 74 anys 

(14%), i en darrer lloc, el de 1 a 17 anys (3,7%). 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va fer pública ahir una nota 

de premsa basada en un informe en que s’analitzava i s’avaluava el servei Porta a porta i 

que incloïa les dades de 2012 del Porta a porta, que són las que el consistori va facilitar a 

la defensora en el moment d’elaborar l’informe. 

L’informe, una actuació d’ofici, es va obrir 18 d’octubre de 2011 i es va tancar el 5 de 

novembre de 2013. La decisió, amb les recomanacions, es va comunicar a l’Ajuntament el 

19 de novembre de 2013. Del citat informe se’n ha fet una publicació. 

En el seu informe, la síndica recomana a l’Ajuntament instar 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, i  veu molt necessari blindar el pressupost 

del servei i incrementar-lo amb les aportacions de les diferents administracions 

competents. 

Aquesta nova comunicació, amb dades del servei Porta a porta de 2013 que la 

Sindicatura no disposava en el moment de fer l’informe, respon a l’objectiu d’oferir a 

l’opinió pública una informació el més completa, útil i transparent possible. 

 

 

 

 


