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PROJECTE ADAPTA 
INFORME FINAL 

 

Introducció 

 

El projecte ADAPTA es va iniciar el febrer de 2013 amb l’objectiu de col·laborar amb el compliment 
del conveni signat entre l’ajuntament de Vilafranca del Penedès  amb la Diputació de Barcelona 
pel desenvolupament de les polítiques d’integració social i laboral de persones amb discapacitat. 

El projecte es proposava: 

 Identificar llocs de treball que podrien ser susceptibles d’incorporar persones amb 
discapacitats. 

 Descriure a fons els llocs de treball susceptibles d’incorporar persones amb discapacitats. 

 Proporcionar eines i materials de suport per acompanyar a l’ajuntament en la incorporació de 
persones amb discapacitats. 

A continuació es descriu en detall el procediment de treball que s’ha seguit així com les 
conclusions obtingudes, i es presenten, en documents annexos, les descripcions dels llocs de 
treball analitzats.  
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Col·lectiu destinatari 

 

El projecte ADAPTA té com a objectiu identificar llocs de treball susceptibles d’incorporar 
persones amb discapacitats i definir perfils professionals adaptats que facilitin la selecció, acollida i 
integració d’aquestes persones al lloc de treball. 

Abans de definir aquests llocs de treball, es considera rellevant aclarir breument el concepte de 
lloc de treball adaptat i les implicacions d’aquest concepte en la identificació de llocs a analitzar. 

 

Concepte de lloc adaptat 

Es consideren llocs de treball adaptats aquells llocs de treball que poden ser ocupats per: 

1. persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o persones amb problemes de 
salut mental. 

2. i amb certificat de discapacitat 

3. i amb baixos nivells de qualificació. 

Es parteix de la base que per que aquest col·lectiu pugui accedir a una ocupació pot ser necessari 
realitzar adaptacions en el contingut del lloc o en la organització del treball. Els perfils 
professionals adaptats tenen com a objectiu determinar quins llocs de treball, amb les adaptacions 
pertinents, poden ser ocupats per aquests col·lectius. 

 

No es consideren llocs de treball adaptats els llocs que puguin ser ocupats per persones que, 
tot i tenir algun tipus de discapacitat, presenten nivells de qualificació mitjos o elevats que els 
permeten accedir a un lloc de treball. Es tracta, fonamentalment, de: 

1. persones amb discapacitat física o sensorial 

2. persones amb problemes de salut mental en situació estable (amb seguiment mèdic) 

3. i amb nivells de qualificació mitja o alta (formació professional o universitària) 

En general,  es considera que l’accés a la ocupació és possible sense necessitat de realitzar cap 
tipus d’adaptació en el contingut del lloc ni en l’organització del treball. Els problemes per l’accés al 
lloc de treball per part d’aquests col·lectius pot venir donat per la existència de barreres 
arquitectòniques (en el cas dels discapacitats físics o sensorials) o per la desigualtat en les 
oportunitats d’accés al lloc de treball.  

En conseqüència, en aquests casos el que es pot plantejar és la necessitat de realitzar 
adaptacions físiques per a la eliminació de barreres arquitectòniques en el lloc de treball i/o aplicar 
accions que permetin compensar possibles desigualtats en l’accés al lloc (accions positives, plans 
d’igualtat, etc.).  

No obstant això, també hi ha d’altres adaptacions que tenen a veure amb l’afrontament de l’estrés, 
la comunicació  i la concentració. 

 

Identificació del col·lectiu ADAPTA 

A partir de les premisses prèvies, el col·lectiu a què s’adreça el projecte ADAPTA és, per tant, el 
de persones que, a més a més de tenir una discapacitat – sigui física, sensorial, psíquica o mental 
– presenten una sèrie de característiques que els situen en una posició especialment vulnerable i 
que fan molt difícil el seu accés a una ocupació remunerada. 

Dins aquest col·lectiu podem trobar amb quatre tipus de situacions, clarament diferenciades, però 
que tenen en comú les dificultats en l’accés a un lloc de treball i el manteniment del mateix. 

 Persones amb discapacitats intel·lectual: són persones amb limitacions 
intel·lectuals tant a nivell conceptual com social. Es tracta de persones que poden 
gaudir d’un grau d’autonomia més o menys alt, però a les que els manquen habilitats 
per fer front a les exigències de l’entorn. Aquesta manca d’habilitats es pot manifestar 
en problemàtiques de diferents tipus, com poden ser inseguretat, baixa autoestima, 
manca d’iniciativa, dificultats per resoldre situacions quotidianes, inestabilitat 



4 (15) 

31/05/2017 

emocional, poca tolerància a la frustració, aprenentatge lent, necessitat de suport, 
problemes de concentració i de manca d’atenció.   

 Persones amb discapacitats físiques i amb baixos nivells de qualificació. Es 
tracta de persones que, a més de presentar una limitació de tipus físic o orgànic, tenen 
un nivell de qualificació baix que dificulta el seu accés a un lloc de treball i els situa en 
una posició especialment vulnerable. En molts casos es tracta de persones amb una 
discapacitat sobrevinguda (per accident laboral, o per patir malalties de tipus 
degeneratiu) generalment d’edat avançada, amb un nivell baix de qualificació que els 
ha portat a ocupar llocs de treball amb un fort component físic. El seu baix nivell de 
qualificació fa que resulti especialment difícil la reorientació professional i que corrin un 
risc elevat de quedar fora del mercat de treball.   

 Persones amb discapacitats sensorials i amb baixos nivells de qualificació. Es 
tracta de persones que presenten algun tipus de discapacitat relacionada amb els 
sentits (vista, oïda, parla) i que afecta a la seva capacitat de comunicació i a la seva 
integració social. Quan aquests problemes van acompanyats d’un nivell baix de 
qualificació i no s’han construït estratègies per superar les limitacions en la 
comunicació derivades de la discapacitat, les possibilitats per a accedir a un lloc de 
treball normalitzat són molt reduïdes, per la qual cosa aquestes persones tenen 
especials dificultats per trobar una ocupació fora del mercat protegit. 

 Persones amb problemes de salut mental i amb baixos nivells de qualificació: es 
tracta de persones amb trastorns de l’estat d’ànim, la percepció de la realitat, la 
personalitat i l’ansietat, entre d’altres, que poden implicar dificultats d’atenció i 
percepció,  concentració, memòria  i planificació (funcions executives), enlentiment 
motor, apatia, afectació en l’autocura, nivell d’autonomia (presa de decisions i gestió 
organitzativa), funcionament social (manquen habilitats socials i habilitats de 
comunicació)  o rendiment cognitiu, capacitat d’afrontament de l’estrés (adaptació als 
canvis o situacions imprevistes), control dels impulsos, canvis d’humor i inestabilitat 
emocional.  L’estigma que recau en les malalties mentals constitueixen una barrera pel 
seu accés i manteniment a un lloc de treball al igual que provoquen una baixa 
autoestima i autoconfiança en les persones que les pateixen. Però des d’un abordatge 
individual, amb un acompanyament,  i atenció especialitzada poden mantenir-se 
constants i desenvolupar una professió.       

 

Principis per a una gestió responsable dels R.H. 

Per tal de posar de manifest l’acció responsable de l’ajuntament envers a tots els tipus de 
persones amb discapacitats, es proposa una acció en dos direccions. 

Per una banda, pel que fa a les persones que formen part del col·lectiu ADAPTA, es realitzarà una 
anàlisi i descripció de treball adaptats que permeti identificar i definir tots aquells llocs de treball 
susceptibles de ser ocupats per persones amb discapacitats psíquiques, físiques, sensorials o  
malalties mentals i baixos nivells de qualificació. 

Complementàriament a la identificació i anàlisi de llocs de treball adaptats, es proposa la 
subscripció d’una sèrie de principis bàsics per a la gestió responsable dels recursos humans per 
part de la organització. Aquests principis han de permetre complementar la definició de llocs 
adaptats amb la implementació d’una política de recursos humans integradora i que ofereixi una 
igualtat d’oportunitats real per a les persones amb discapacitats no incloses en el col·lectiu 
ADAPTA.   

Segons aquests principis, en una organització que realitza una gestió responsable dels recursos 
humans: 

1. Tots els llocs de l’organització poden ser ocupats per qualsevol persona que acrediti la 
formació, l’experiència i les competències requerides pel lloc de treball. 

2. En els processos de selecció de personal es garanteix que no es realitza cap tipus de 
discriminació a les persones amb discapacitat.  

3. Es realitzen adaptacions necessàries i raonables per facilitar la incorporació de 
persones amb discapacitats a la organització, incloses en els mateixos processos de 
selecció de personal (ex. entrevistes adaptades). 

4. Establir clàusules socials en la contractació de proveïdors externs de l’ajuntament. 
L’establiment de convenis amb entitats que gestionen serveis d’intermediació i treball 
amb suport. 
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Resum d’actuacions 

En definitiva, dins el projecte ADAPTA es plantegen dos tipus d’actuacions clarament 
diferenciades en funció del col·lectiu a què van adreçades: 

 

 Q. mitja - alta Q. baixa 

Intel.lectual -- 

Definició perfils 

adaptats 

Física 
Subscripció de 

principis de gestió 

responsable dels 

RR.HH. 

Sensorial 

Mental 
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Metodologia d’anàlisi 

 

La primera fase del projecte es va dedicar a definir el concepte de lloc adaptat i a elaborar una 
metodologia adequada per a la definició de llocs de treball adaptats.  

Per fer-ho es va partir de la metodologia generada des de l’ICQP (Institut Català de Qualificacions 
Professionals) per la anàlisi de les qualificacions professionals. Aquesta metodologia identifica tres 
nivells de qualificació, per a cada un dels quals identifica una sèrie d’elements de professionalitat o 
criteris d’anivellament de les realitzacions o activitats.  

Els nivells de qualificació definits per l’ICQP són tres i distingeixen entre el nivell elemental (nivell 1 
de competència), el nivell mitjà (nivell 2 de competència) i el nivell superior (nivell 3 de 
competència), que es corresponen amb els nivells formatius d’educació primària, secundària 
obligatòria i formació post-obligatòria. En el cas del projecte Adapta s’ha considerat adient eliminar 
aquest tercer nivell, i, en canvi, incorporar un nivell bàsic per sota del nivell 1 de professionalitat, 
que fos explicatiu de les característiques del col·lectiu a què s’adreça el projecte.  

Per altra banda, s’ha partit dels elements de professionalitat definits per l’ICQP, respectant la 
diferenciació entre els elements relatius a la naturalesa i context de treball i els que fan referència 
a la contribució requerida per part de les persones, és a dir, les seves capacitats, coneixements 
experiència. Això no obstant, es va decidir ampliar els elements de professionalitat a analitzar 
incorporant variables que poden ser rellevants per al col·lectiu ADAPTA, com són les 
característiques de les tasques, el nivell de concentració requerit, les capacitats laborals bàsiques 
(saber llegir, escriure, realitzar operacions matemàtiques o coneixement d’informàtica), la capacitat 
d’adaptació i aprenentatge, la tolerància a l’estrès, la capacitat de comunicació o la mobilitat de la 
persona.  

El resultat d’aquest procés va ser una àmplia llista de variables que permeten analitzar en 
profunditat les característiques dels diferents llocs de treball i que es relacionen a continuació: 

 

Variables relacionades amb els requeriments físics del lloc de treball 

 Capacitat visual 

 Capacitat auditiva 

 Capacitat de manipulació 

 Esforç físic 

 

Variables relacionades amb el context laboral en que es desenvolupa la activitat 

 Tasques i demandes 

 Procediments de treball 

 Tipus d’informació i interpretació 

 Presa de decisions 

 Nivell supervisió 

 Mobilitat i transport 

 

Variables relacionades amb les capacitats requerides per al lloc de treball: 

 Lectura 

 Escriptura 

 Càlcul 

 Informàtica 

 Aprenentatge 

 Comunicació  

 Autonomia 
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 Concentració 

 Càrrega de treball i estrès 

 

A partir d’aquesta informació es va confeccionar el guió per l’entrevista d’anàlisi de llocs de treball 
que s’adjunta a aquest informe i que va servir de base per realitzar la anàlisi.   

El següent pas va ser al identificació dels llocs de treball susceptibles de ser analitzats. 

Per fer-ho es va treballar conjuntament amb l’ajuntament analitzant els catàleg de llocs de treball, i 
elaborant una primera llista de llocs susceptibles de ser analitzats. 

A partir d’aquest primer filtre es va elaborar un llistat de 23 llocs que, a priori, requerien una anàlisi 
amb major profunditat.  

Per a tots aquests llocs de treball es varen realitzar entrevistes per tal de detectar quins d’ells eren 
susceptibles de ser considerats llocs de treball adaptats i per a descriure amb detall el lloc de 
treball.  En document annex a aquest informe s’ofereix les fitxes de lloc elaborades a partir 
d’aquesta informació. 

Prèviament a la realització d’aquestes entrevistes es va presentar el projecte als responsables de 
les diferents àrees implicades de l’Ajuntament 
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Llocs de treball adaptables 

Després d’analitzar els llocs inicialment seleccionats com probables, s’han descartats alguns per 
que no reunien les característiques necessàries per ser adaptats per a persones amb 
discapacitats. La relació dels llocs definitivament proposat com susceptible de ser acupat per 
persones amb discapacitat amb la indicació del tipus de discapactiat que pot acollir, son els 
següents: 

 

 
Nº 

Lloc de treball Intel·lectual Mental Física 
Sensorial 

Auditiva Visual 

1 Aux Administratiu/va Contractació́ i 
Compres. 

 
 

 
 

  
 

 

2 Aux Administratiu/va Cultura.      

3 Aux Administratiu/va Ensenyament    
  

4 Aux Administratiu/va Promoció́ 
Econòmica 

    
 

5 Aux Administratiu/va Recursos 
Humans 

 
 

    

6 Aux Administratiu/va Salut i 
Consum 

  
   

7 Aux Administratiu/va Secretaria      

8 Aux Administratiu/va Serveis 
Urbans i Mobilitat 

    
 

9 Aux Administratiu/va Urbanisme      

10 Conserge Especialista Cultura      

11 Conserge Foment Ocupació      

12 Conserge Secretaria      
13 Gestor Aux d'OAC      

14 Oficial 2ª Manteniment General      

15 Operari Manteniment General      
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ANNEXES 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC   (EXEMPLE) 

 
ADAPTA 
FITXA DE LLOC DE TREBALL  
 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC  

DADES GENERALS 

Nom del lloc de treball 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Àrea  CODI  

Servei  

Classificació C2 Ocupants 2 

Tipus de lloc Base Tipus de Jornada Ordinària 

MISSIÓ I OBJECTIUS  

 
Donar suport administratiu al Departament. 
  

RELACIONS JERÀRQUIQUES 

 

Administratiu (si aquest lloc es mantingués, si no, de la Directora del Centre Àgora).  

EXPERIÈNCIES PRÈVIES AMB DISCAPACITATS 

 

Una persona que va ocupar un lloc com a administratiu en pràctiques, amb una discapacitat física 

(coixa). 
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DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

FUNCIONS %  TASQUES 

Atenció al públic telefònic i presencial 25 

Atenció a l’usuari al taulell 

Atenció a la centraleta, informant o derivant a la persona corresponent 

Manteniment de base de dades 15 Introducció de registres a la base de dades 

Gestió documental 20 

Agenda sobre assessorament sobre creació empreses, passar dades a l’aplicació (altes, baixes, 
modificacions...) 

Arxiu i facturació dels serveis de l’Àgora 

Correu intern administratiu (documentació) entre centres (vehicle propi) 

Preparació material, fotocòpies, enquadernació 

Suport a la creació d’empreses 20 Gestió agendes dels tècnics, entrada del registre d’usuaris, etc. 

Miscel·lània (suport a la formació, a la gestió 
de sales, les petites compres...) 

20 

Preparació i enviament de correus electrònics  

Preparació de sales de reunions 

Elaboració de pressupostos de sales 

Gestió de la reserva de sales 

Gestió de les comandes de proveïdors aigua 

Preparació de materials, muntar carpetes 
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ELEMENTS DE PROFESSIONALITAT 

 

Requeriments Fisics 

 

Capacitat visual 
 
Normal  (reconeixement del mon quotidià, persones, formes, etc) 

Capacitat 
auditiva 

Normal 

Capacitat de 
manipulació  

Ocasionalment, objectes normals (mobiliari, material oficina, etc) 

 Esforç fisic Desplaçaments personals, ocasionalment moure estris, mobiliari, normal 
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Context laboral en que es desenvolupa la activitat 

 

Seqüencialitat 
tasques 

Pot implicar la realització de dos tasques simultàniament (dos tasques al mateix 
temps) 

Seqüencialitat 
demandes 

Ocasionalment, pot implicar la atenció a vàries demandes simultàniament (més 
d’una demanda al mateix temps) 

Variabilitat 
tasques 

Es realitzen tasques variades, que no necessàriament mantenen un ordre 
preestablert però que estan  estandarditzades. 

Procediments de 
treball 

Existeixen procediments, fulls d’instruccions o fitxes de treball escrits que 
recullen les tasques i activitats a realitzar. Cal comprensió per adaptar-los a les 
activitats concretes del dia a dia. Tenen alguna cosa documentada, però 
necessiten documentar-ho més, els procediments, ara que són menys ho 
necessiten molt 

Complexitat 
informació 

Requereix informació de poques variables i escassa complexitat. 

Fonts 
d’informació 

La informació rellevant al lloc esta definida en instruccions precises i se li facilita 
d’una única o de poques fonts. 

Informació 
disponible 

Existeix informació sobre el producte a elaborar o el servei a oferir i sobre els 
procediments de treball, però manquen especificacions a nivell d’algunes 
tasques (a nivell administratiu) 

Necessitat 
d’interpretació 

En ocasions és necessari interpretar informació imprecisa o absent, sobretot 
amb l’atenció telefònic, per esbrinar què vol l’usuari i derivar 

Presa de 
decisions 

Comporta la presa de decisions limitades a les instruccions que se li donin. 

Àmbit relacions 
(número de 
persones) 

Poden establir-se relacions a nivell de petit grup. 

Tipus de 
relacions 
(internes / 
externes) 

Poden establir-se relacions a nivell extern (atenció a clients, relació amb 
proveïdors habituals, etc.) 

Nivell de 
supervisió 

Requereix la supervisió d’un nivell superior en la majoria de les activitats que es 
realitzen. 

Mobilitat El treball pot implicar una mobilitat més enllà de la organització. 

Transport El treball implica la utilització de mitjans de transport privats (cotxe, moto….) 
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Coneixements i capacitats de les persones  
 

 

Lectura Es precisen capacitats bàsiques de lectura 

Escriptura 
Es precisen capacitats bàsiques d’escriptura (si és enviaments de mails, podria 
tenir uns estàndars) 

Càlcul 
Requereix coneixements mitjos de càlcul (sumar, restar, multiplicar i dividir) (A 
menys que els pressupostos els fes l’administratiu) 

Coneixements 
informàtics 

Requereix coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 

Rapidesa 
aprenentatge 

L’aprenentatge de les activitats i funcions pròpies del lloc de treball es pot realitzar 
de manera lenta (si és només un reforç, ...) 

Complexitat 
aprenentatge 

L’aprenentatge requerit es limita a un numero limitat de tasques i funcions. 

Tipus llenguatge Implica la utilització d’un llenguatge quotidià. 

Comunicació 
interpersonal 

Implica la necessitat de mantenir converses professionals amb un numero limitat 
de persones. 

Autonomia 
Permet actuar sota una autonomia limitada, sempre en conformitat amb els 
procediments establerts 

Concentració Implica la realització de tasques que requereixen un cert grau de concentració. 

Nivell d’estrès 
Ocasionalment poden produir-se situacions susceptibles de generar frustració o 
estrès. 

Temps de 
reacció 

De vegades es produeixen situacions en les que ha de respondre amb certa 
rapidesa. 
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ADAPTABILITAT DEL LLOC SEGONS DISCAPACITAT 

Intel·lectual Mental Física 
Sensorial 

Auditiva Visual 

 X X   

 

REQUISITS D’ACCÉS  

Formació inicial La del grup de classificació 

Formació complementària 
Atenció al Públic i Ofimàtica a nivell d’usuari , Carnet B (vehicle 
propi) 

Experiència No es requereix 

 

 

 

ADAPTACIONS DEL LLOC  

 

SUGGERIMENTS  PER ADAPTAR EL LLOC 

Física: limitat per conduir i preparar sales. L’edifici està mig adaptat. 

Mental: persona molt controlada. Fer procediments (durant el 2013 tenen pensat fer-ho): amb la 
ISO de referència, per fer instruccions, etc. 

 

 


