AJUTS I PRESTACIONS PER FILL/A AMB DISCAPACITAT
Recull dels principals ajuts i prestacions per a famílies amb fills o filles amb
discapacitat i menors de 18 anys.
Segons el grau de discapacitat reconegut i segons la localitat on viviu, els ajuts i prestacions
poden variar. És important que demanis en el teu CAP la derivació a l’assistent/a social que
et correspongui perquè et pugui informar i orientar sobre aquests ajuts.
Les prestacions i/o ajuts que recollim són atorgades per les administracions a nivell estatal,
autonòmic i local.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL GESTIONAR PRÈVIAMENT
DNI DEL/A MENOR
En la majoria de tràmits es demana que l’infant tingui el seu DNI propi. És per això que cal demanar
cita prèvia a través de la pàgina web de la Policia Nacional:
https://www.citapreviadnie.es

RECONEIXEMENT DEL GRAU DE DISCAPACITAT
Quan tingueu l’informe i el diagnòstic del vostre hospital de referència podreu tramitar la sol·licitud
de reconeixement del grau de discapacitat des del portal de Tràmits de la Generalitat:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-o-revisio-del-grau-de-ladiscapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

3 PASSOS:
1. La sol·licitud es pot realitzar telemàticament (cal tenir identificació digital) o bé de manera
presencial a les oficines de Benestar Social i Famílies o a les oficines d’Atenció al ciutadà.
(!) Cal demanar cita prèvia per entregar la documentació. Es poden imprimir els formularis i portar-los
ja emplenats per agilitzar el tràmit. Tota la informació de requisits i documentació a aportar estan
explicats detalladament en l’enllaç anterior.

2. Un cop feta la sol·licitud, es requereix la valoració presencial del/a menor per establir el grau de
discapacitat. Aquesta valoració es realitza amb un/a psicòleg/a i un/a pediatra.
(!) És important que el dia de la cita porteu els informes dels i les professionals sanitaris que hagin
valorat al/la menor durant el període corresponent.
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3. Un cop realitzada aquesta valoració presencial, rebreu per correu postal la resolució que especifica
tres criteris importants:
- El grau de discapacitat
- Si supera el barem de mobilitat o no
- Si requereix d’una tercera persona o no
- El caràcter definitiu o provisional de la resolució
(!) Més endavant rebreu la targeta acreditativa de discapacitat per correu postal. Amb la resolució ja
podeu gestionar la resta de tràmits que us expliquem en aquest document.

TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Targeta-acreditativa-de-ladiscapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

COMPTE BANCARI DE L’INFANT
Per a la realització d’algunes sol·licituds, es demana que la prestació vagi al compte bancari de
l’infant. El pare, la mare o tutor/a legal, pot afegir-se sempre com a cotitular del compte
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PRESTACIONS I/O AJUTS DURANT LA PRIMERA INFÀNCIA

FAMILIAR
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA
Per a establir la categoria de família nombrosa, el/la fill/a amb discapacitat amb grau igual o superior
al 33% compta per dos. Per tant, si la família té dos fills/es i un/a d'ells/es té discapacitat serà família
nombrosa i podrà accedir als beneficis que comporta.
Un d'aquests beneficis és una deducció en renda per família nombrosa -que depèn del nombre de
fills/es- o poder sol·licitar la bonificació del 25% en la factura de la llum.
El títol de família nombrosa tindrà validesa en tot l’estat i és vàlid fins que el/la fill/a major fa 21
anys. A partir dels 21, té validesa cada dos anys.
BO SOCIAL ELÈCTRIC I TÈRMIC
Per poder ser consumidor vulnerable i sol·licitar el bo social amb un descompte del 25%. Per saberne més: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/energia-i-mines/recursos/faq/bosocial-electric-termic/
Aquesta ajuda és per als consumidors vulnerables, i per tant, no és exclusiu només a famílies
nombroses. Per veure els requisits: https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/vulnerable

CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA
Es pot fer per internet amb la signatura digital o presencialment a les oficines de Serveis Socials de
cada localitat. Si aneu presencialment us l’expediran immediatament. En aquest enllaç trobareu
tota la informació detallada i la possibilitat d’iniciar el tràmit de sol·licitudamb identificació digital:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa

CATEGORIES
La condició de família nombrosa té dues categories: l’especial i la general. Segons les condicions de
la unitat familiar caldrà tenir present a quina de les dues es pertany, donat que en funció d’això hi
haurà canvis en algunes de les ajudes o prestacions.
Categoria especial
Les que tinguin 5 o més fills/es.
Les que tinguin 4 fills/es si almenys 3 d'ells procedeixen de part, adopció o acolliment
permanent o guarda amb finalitats d'adopció múltiples.
Les que tinguin 4 fills/es quan els ingressos anuals per càpita de la unitat familiar no superin
el 75% del *IPREM anual vigent, incloses pagues extraordinàries
3

Categoria general.
Quan en la família nombrosa hi hagi fills/es amb discapacitat (amb un grau igual o superior al 33%) o
incapacitats/des per treballar, aquests es comptabilitzaran com a dos fills/es a l'efecte de determinar
la categoria en què es classifica la unitat familiar de la qual forma part.
Les famílies que hagin aconseguit la categoria especial pel nombre de fills conservaran aquesta
categoria fins que l'últim d'ells continuï reunint les condicions per formar part del títol.

PRESTACIONS I AJUTS PER FAMÍLIA NOMBROSA.
La prestació es pot deduir en la declaració de la Renta i rebre-la de cop o bé mensualment.
En el cas de la categoria general es poden rebre 1.200 euros anuals o 100 euros mensuals i, en el
cas del règim especial, fins a 2.400 euros anuals o 200 euros al mes.
Per altra banda, també es té dret, amb la condició de família nombrosa a:

-

-

Ampliació en els períodes d’excedència pel que fa a la reserva del lloc fins a un
màxim de 18 mesos.
Preferències per demanar beques, o exempció de taxes i preus públics en àmbit
educatiu.
Dret a l’obtenció d’un subsidi per cobrir costos de menjador i/o transport escolar a
alumnes amb Necessitats Educatives Especials que formin part de famílies
nombroses.
Bonificacions en tarifes de transport
Bonificacions en museus, auditoris i teatres estatals.
Accés a l’abonament social en la factura de la llum amb un descompte del 25% sense
tenir en compte la renta familiar.

Per més detalls en les bonificacions, consulteu la “Guía ayudas y Servicios para famílies 2021”:
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/Guia_ayudas_y_servicios_para_familias_2021.pdf
Pàgina 52.

NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILLS EN CAS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS I
MARES O PARES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 65%
Ajuda econòmica per cobrir la situació de necessitat o d’excés de despeses que té la unitat familiar
quan neix o s’adopta un fill en determinats casos.
Les famílies monoparentals i mares o pares amb discapacitat igual o superior al 65%, tindran dret a
aquesta ajuda sempre que els seus ingressos no superin la quantitat que la llei marca cada any.
Aquest any 2022, és de 12.913 euros. Si es tracta de famílies nombroses amb la titulació
corresponent, els ingressos anuals no seran superiors a 19.434 euros.
4

Requisits que han de tenir els fills:
-

Viure dins de la unitat familiar.

-

Dependre d’aquesta econòmicament.

-

No és necessari que siguin comuns de la unitat familiar sempre i quan es compleixi l’anterior.

Aquesta ajuda es sol·licita en les oficines del Institut Nacional de la Seguretat Social de la localitat on
resideix la unitat familiar.
Enllaç per enviar la sol·licitud: https://tramites.seg-social.es/acceso/prestacion-nacimiento-adopcionmultiple.html
La quantia íntegra és de 1000 euros en un únic pagament. No obstant, es possible rebre una ajuda
reduïda quan els ingressos familiars superin el límit inicial però no el límit màxim previst per la llei. Es
fa un únic pagament per cada naixement o adopció.
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PRESTACIÓ PER FILL/A A CÀRREC
L'assignació econòmica per fill/a o menor a càrrec es concedeix per a cada fill/a menor de 18 anys
d'edat i afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent, o major d'aquesta
edat quan el grau de discapacitat sigui igual o superior al 65 per cent, a càrrec del beneficiari/a,
qualsevol que sigui la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim
d'acolliment
familiar permanent o de guarda amb finalitats d'adopció.
(!) En els menors de 18 anys, cal acreditar que el grau de discapacitat sigui igual o superior al 33% i
en els majors de 18, acreditar que el grau de discapacitat és igual o superior al 65%.

QUANTIES
Al 2021, la prestació per fill/a amb discapacitat a càrrec és de:
- 1.000 € (83,33 € mensuals) quan el fill o menor a càrrec té un grau de discapacitat igual o superior
al 33% .
- 4.790,40 euros/any, quan el fill a càrrec es trobi afectat per una discapacitat en grau igual o superior
al 65 per 100.
- 7.185,60 euros/any quan, el fill a càrrec es trobi afectat per una discapacitat en grau igual o superior
al 75 per 100 i necessiti el concurs d'una altra persona per a realitzar els actes més essencials de la
vida.
**Les prestacions familiars es consideren rendes exemptes de l'impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF).

SOL·LICITUD
Cal sol·licitar-ho i tramitar-ho per la Seguretat Social. Només es sol·licita una vegada i NO depèn
dels ingressos econòmics de la família.
(!) En el cas de pares/mares funcionaris/es civils de l'estat el règim no sigui vinculat a la Seguretat
Social, sinó a MUFACE, el tràmit és el mateix però dirigit a aquesta Mutualitat.
Tràmit presencial. A qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social. Tot presentant
la sol·licitud i la documentació necessària. La sol·licitud es pot descarregar del web de la Seguretat
Social o sol·licitar-la a l'oficina més propera de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Tràmit en línia. Amb el certificat digital o bé enviar-lo per correu certificat i es recomana
l'acusament de rebuda.
Per MUFACE existeixen els mateixos documents al web corresponent i es presenten de la mateixa
manera.
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L’avís s’ha de rebre en 45 dies. En cas que no sigui així, cal demanar si la demanda de resolució ha
estat acceptada i des de l’INSS han de respondre si ha estat acceptada o no. La prestació es
comença a rebre el proper trimestre a la data de la sol·licitud. En el cas que la situació familiar
canviï i deixi de complir algun dels criteris, es deixarà de rebre.
Telèfon d'Informació de la Seguretat Social: 900.16.65.65

DOCUMENTACIÓ
- Model de sol·licitud es pot descarregar o demanar a l’oficina d’Atenció Ciutadana.
- DNI de la persona sol·licitant
- Certificat d'empadronament: original i còpia (a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o també online)
- Llibre de família original i còpia
- Certificat de discapacitat original i còpia

(!) RECOMANACIÓ
Fer el tràmit de sol·licitud de prestació per fill/a a càrrec quan es realitzi la sol·licitud del grau de
discapacitat perquè s’apliqui amb caràcter retroactiu quan es resolgui el CAD.
En l’apartat de certificat de discapacitat, cal deixar-ho en tràmit, cal guardar el resguard i quan arribi
la resolució de la discapacitat, aportar tots els documents altra cop a l’Institut Nacional de la
Seguretat Social per actualitzar la situació.

ENNLAÇ PER ACCEDIR .
https://sede.segsocial.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202041/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0x
PLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgVTr7putHFSSWZOhm5qXl60ekJeZm5mQm6kcYGRgZmBgCnRGFzyCwR8AK8Lg0OLVYvyA3NKLKx8Mgy8RREQDL
ZRjs/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

BENEFICIS FISCALS PER ALTRES CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS EN L’IRPF
DEDUCCIONS ESTATALS
La normativa de l’IRPF estableix un mínim personal i familiar que no se sotmet a tributació. El mínim
personal és la valoració que fa l'Estat, a efectes de l'IRPF, de quant costa a una persona cobrir les
necessitats vitals mínimes. Per tant, aquesta quantia no es considera renda disponible i no se sotmet a
tributació.
El mínim personal en una unitat familiar formada per dos cònjuges: l'any 2022 serà únic i per un
import de 5.550 € anuals.
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Aquest import s’incrementarà per cada cònjuge, atent les seves circumstàncies, com per exemple,
quan sigui una persona amb discapacitat, a més de l’import mínim, s’aplicarà un mínim per
discapacitat de 3000 euros anuals, quantia que s’elevarà a 9000 euros quan sigui un grau igual o
superior al 65%.
El mínim familiar és la valoració que fa l'Estat, a efectes d'IRPF, de quant costa econòmicament a un
contribuent atendre les necessitats bàsiques de la seva família. Hi ha un mínim familiar per
descendents, un altre per ascendents i un altre per discapacitat de tots dos, els imports dels quals no
se sotmeten a tributació. Uns dels requisits dels descendents es que siguin menors de 25 anys o bé
tinguin una discapacitat, sigui l’edat que tingui.
Aquest mínim s’augmentarà, en concepte de despeses d’assistència, en 3.000 € anuals per cada
ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un
grau de discapacitat igual o superior al 65%.
Per saber-ne més i tramitació: https://atc.gencat.cat/es/tributs/irpf/

AJUDES SOCIALS A FAMÍLIES MONOMARENTALS I MONOPARENTALS
PENSIÓ D’ORFANDAT
En la data de la mort del causant, els/les fills/es indicats hauran de ser:
-

Amb caràcter general, menors de 21 anys o majors que tinguin reduïda la seva capacitat de
treball en un percentatge valorat en el grau d’incapacitat permanent absoluta o gran
invalidesa.

-

En els casos d’orfandat absoluta i orfes amb una discapacitat igual o superior al 33%:
o Quan l’orfe no efectuï un treball lucratiu per compte d’altri o pròpia, o quan realitzantho els ingressos que s’obtenen resultin inferiors al còmput anual a la quantia vigent del
Salari Mínim Interprofessional que es fixi en cada moment també en còmput anual,
l’edat s’amplia fins als 25 anys.
o Si l’orfe estigues cursant estudis i compleixi els 25 anys durant el transcurs del curs
escolar, la percepció de la pensió d’orfandat es mantindrà fins el dia primer de mes
immediatament posterior a la d’inici del següent curs acadèmic.

Enllaç per enviar la sol·licitud: https://tramites.seg-social.es/acceso/prestacion-viudedad-orfandadfamiliar.html
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AJUDES PER FAMÍLIES AMB PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I/O
DISCAPACITAT
El catàleg de serveis i prestacions econòmiques del SAAD comprèn els serveis socials de promoció de
l'autonomia personal i de l'atenció a la dependència següents: - Serveis:
-

Prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal.

-

Teleassistència.

-

Ajuda a domicili.

-

Centre de dia i de nit.

-

Atenció residencial.

OFICINA D’ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT (OADIS)
Estudia i analitza les consultes i les queixes presentades per les persones amb discapacitat i/o les
seues famílies que es consideren perjudicades per un tractament discriminatori per raó de
discapacitat.
Qui pot acudir al servei?
-

Qualsevol persona amb discapacitat i les seves famílies

-

Organitzacions representatives de les persones amb discapacitat i les seves famílies

-

Persones físiques o jurídiques responsables del compliment de les obligacions recollides a la
normativa vigent

Per acudir i saber-ne més: https://oadis.mdsocialesa2030.gob.es/consultaDenunciaQueja/home.htm
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EDUCACIÓ
AJUDES EDUCATIVES (BEQUES MEC)
Són ajudes que es poden demanar per finançar diferents teràpies per a alumnat amb necessitats
educatives especials.
Hi ha dos tipus, ajudes i subsidis. La quantitat de les ajudes depèn del nivell d'ingressos i es poden
demanar per als següents conceptes: educació, transport escolar, menjador escolar, residència
escolar, transport de cap de setmana, transport urbà, llibres, material didàctic i reeducació
pedagògica i/o llenguatge.

REQUISITS
Alumnat que presenti unes necessitats especifiques de suport educatiu, sempre que estigui
acreditades, bé pel certificat de discapacitat (igual o superior a l'33%) o de la valoració de l'EAP a
Catalunya (Equip de valoració que assigna els suports a les escoles).
La convocatòria és anual per al curs següent. Normalment surt publicat al BOE (Butlletí Oficial de
l'Estat) cap el mes de juliol. Es pot començar amb la sol·licitud online a finals d'agost, principis de
setembre. En cas que us sigui concedida l'ajuda (ho comuniquen per correu electrònic) es cobra
gairebé a finals de curs (abril-maig)

TRAMITAR LA SOL·LICITUD
Primer s'ha d'emplenar la sol·licitud per internet a través de la pàgina web del Ministeri
-Es pot realitzar amb signatura electrònica
-Es pot imprimir el model i presentar-lo amb la signatura manual, adjuntant la documentació
necessària.
- En cas de reeducació pedagògica i / o logopèdia, hi ha un apartat concret de la sol·licitud que ha
d'estar emplenat, signat i segellat pel centre privat on facin la teràpia.
MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon 910.837.937 en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 ó al telèfon 060 d'informació de
l'Administració General de l'Estat.
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

ACCÉS A L’UTAC
La UTAC és un servei adreçat a persones que es poden beneficiar de l'ús de comunicació
augmentativa, a professionals que els donen suport i a les seves famílies. Les persones usuàries
usuaris de comunicació augmentativa ho poden ser per una discapacitat motriu, d'un trastorn de
l'espectre de l'autisme, discapacitat intel·lectual, o qualsevol altra causa que dificulti o impedeixi
l'ús de la parla per comunicar-se, desenvolupar el llenguatge i/o accedir als aprenentatges. La UTAC
també ofereix assessorament sobre tecnologies de suport en àmbits com l'accés a la tecnologia, el
joc adaptat, el control de l'entorn i la mobilitat assistida. Ha de ser el/la tutor/a de l’alumne/a qui es
posi en contacte amb l’UTAC que pertoqui .
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PRESTACIONS A CÀRREC DE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA
Aquesta assegurança obligatòria gestionada per l’Institut de la Seguretat Social (INSS) protegeix a
tots els estudiants menors de 28 anys des de 3r d’ESO fins al tercer cicle universitari davant accidents
escolars, malalties o infortuni familiar. Aquest cobreix les següents prestacions:
-

Accident escolar: assistència mèdica i farmacèutica, indemnitzacions econòmiques per
incapacitat i despeses de sepeli.

-

Malaltia: assistència mèdica, farmacèutica i despeses de sepeli. Inclou cirurgia general,
neuropsiquiatria, tocologia, tuberculosi pulmonar i òssia. En determinats casos també
fisioteràpia, quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia maxil·lo-facial.

-

Infortuni familiar: Prestació econòmica per mort del progenitor substentador principal o ruïna
o fallida familiar.

Per sol·licitar aquesta prestació, es pot fer a través de la Seu electrònica de la Seguretat Social amb
certificat digital o cl@ve permanent
Enllaç: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202025
Si no disposa de cap sistema d’identificació electrònica, també es pot gestionar a través del següent
enllaç: https://tramites.seg-social.es/acceso/todos-colectivos-asistencia-sanitaria-seguro-escolar.html
Una altra opció és imprimir el formulari i , un com emplenat, enviar-ho per correu ordinari o
presentar-ho en la direcció provincial corresponent juntament amb la documentació personal i
específica de cada prestació, que s’hi indica en el model de sol·licitud.

AJUDES MENJADOR I DIFERÈNCIES ENTRE LES AJUDES MENJADOR DEL
CONSORCI D’EDUCACIÓ (CEB) I LES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ (BEQUES
MEC)
Les ajudes menjador que ofereixen el Consorci i el Ministeri tenen similituds i diferències:
AJUDES MENJADOR DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ (CEB)
Van dirigits als alumnes escolaritzats en centres públic o concertats des de P3 fins 4t d’ESO. La
sol·licitud es fa a través del centre educatiu i és gestionat pel CEB a través d’una convocatòria
pública. S’atorguen ajuts ordinaris del 70% i extraordinaris fins el 100% per rendes més baixes
segons el llindar de l’IDESCAT. És requisit no superar els següents imports:
- Primer adult (sustentador principal): 11.356,60 euros
- Segon adult (sustentador principal): 5.682,80 euros
- Altres adults de la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.841,40 euros
- Cada nen/a: 3.409,70 euros
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TRAMITACIÓ
La sol·licitud s’envia telemàticament a través de la web del Consorci d’Educació. Un cop
emplenada, es generarà un resguard. Aquest cal ser signat i lliurat al centre escolar. També
caldrà adjuntar la documentació necessària. A més, en la mateixa sol·licitud es pot demanar
l’ajut de menjador dels germans/es, sempre que hi vagin al mateix centre.
ENLLAÇ
https://cebajutsmenjador.azurewebsites.net/
DOCUMENTACIÓ
- DNI/NIE/Passaport de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
- Dades personals (nom, cognoms, domicili...)
- Correu electrònic i telèfon
- Número d’IDALU
- Fonts dels ingressos, en cas d’estar donat d’alta en el Règim especial de Persones Treballadores
de la Llar
COM SABER EL NÚMERO D’IDALU
Es pot demanar al centre escolar on està matriculat i/o ha presentat la preinscripció. Les famílies
que van sol·licitar un ajut de menjador l’any anterior rebran l’IDALU per SMS. També es pot
obtenir des de la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o en el
butlletí de notes.
ENLLAÇ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT
http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramitstemes/identificador-alumne
AJUDES MENJADOR DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ (BEQUES MEC)
Les beques MEC ofereixen diferents ajuts i subsidis, en els quals hi ha les ajudes menjador. En aquest
cas, les ajudes van dirigides a alumnes des de P3 fins al Batxillerat/Cicles Formatius de grau mig i
superior.
En funció de si compleixes o no els requisits econòmics, rebràs ajudes directes o subsidis. Has de
complir els requisits que justifiquen la necessitat específica de suport educatiu per tenir dret a rebre
l’ajuda o el subsidi.
La quantitat de diners de l’ajuda de menjador, sempre que acreditis que es menja en el centre, és de
fins 574 euros, i en cas de ser alumnes escolaritzats a centres privats o concertats, serà de 80 euros.
Quan fas la sol·licitud, no has d’indicar quines d’aquestes ajudes necessites, L’Administració
comprovarà a quina ajuda o subsidi tens dret quan examini tots els requisits que compleixis.
No es concedirà quan:
- Els centres educatius ja rebin ajudes per oferir aquests serveis
- Quan ja els abonin qualsevol administració pública
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DIFERÈNCIES BÀSIQUES DE LES AJUDES MENJADOR
CONSORCI D’EDUCACIÓ (CEB)
MINISTERI D’EDUCACIÓ (BEQUES MEC)
Des de P3 fins 4t d’ESO
Des de P3 fins Batxillerat/Cicles formatius
Sol·licitud a través de la web i s’entrega resguard Sol·licitud a través de la web per les beques
signat al centre escolar
MEC, no es pot sol·licitar específicament l’ajuda
menjador
És necessari número d’IDALU
No és necessari
Només per centres públics o concertats
Els centres privats també poden sol·licitar-la
Ajuts ordinaris del 70% i fins 100% en
Ajuts de fins a 574 euros (80 euros en centres
extraordinaris
privats)
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TRANSPORT:
(!) Els ajuts per al transport depenen de l’Ajuntament de cada municipi:

TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Targeta personal i intransferible que permet als/a les titulars estacionar els vehicles d'una manera
més acord a les seves necessitats. Es pot fer ús de qualsevol vehicle ja que la targeta va vinculada a
la persona titular, no al vehicle.
Parada de temps imprescindible; en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la
circulació de vehicles o vianants.
Aparcament sense limitació horari i sense obtenir el comprovant en els estacionaments d'hora
limitat, zona verda, zona blava i zones de càrrega i descàrrega.
Targeta per a no conductor/a: Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat o
menors de 3 anys que tinguin pluridiscapacitat i que depenguin d’aparells tècnics per a dur a terme
les funcions vitals de manera continuada.
Link per accedir a la sol·licitud:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001347

TARGETA DE TRANSPORT PÚBLIC
La Targeta Rosa és una targeta personal i intransferible que dóna dret a viatjar en els transports
públics de forma gratuïta o a preu reduït i obtenir descomptes i/o avantatges en diferents
establiments adherits i identificats amb el distintiu ''Targeta Rosa, fes-la servir aquí'' en els àmbits
de:
- Salut: odontologia, ortopèdia, òptica, otorrinolaringologia, fisioteràpia, podologia, entre
d'altres.
- Habitatge: manteniment, adaptació de l'habitatge, equipaments de la llar, serveis jurídics,
entre d'altres.
- Cultura i lleure: cinemes i teatres, música, museus, oci en general.
- Esports
- Mobilitat
- Comerç de proximitat: servei a domicili en els mercats municipals, entre d'altres
Cal tenir en compte que la tarjeta d’acompanyant es pot demanar dels 4 al 12 anys i a partir dels 12
serà segons barem de mobilitat.
Link per accedir a la sol·licitud:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001319

https://tarifaciosocial.ambmobilitat.cat//PassiAcompanyant/GPA/SolicitudPaso1.aspx?idi=2
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“Targeta Daurada” de Renfe. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
tenen dret a descomptes en l’adquisició de bitllets de transport de RENFE. També s’aplica el
descompte a les persones acompanyants de les persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 65%.
Més informació al web https://www.renfe.com/es/es/viajar/tarifas o trucant al 91 214 05 05.
també podem consultar informació a https://www.karmamobility.es/2020/05/como-solicitar-latarjeta-dorada-de-renfe/
Descomptes en la compra de bitllets dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Més informació al telèfon 93 205 15 15 ó al web https://www.fgc.cat/bitllets/bitlletsfgc/#1503934552788-4654d851-30bf

PLAÇA PERSONAL D’APARCAMENT
Les persones amb discapacitat i problemes de mobilitat, poden disposar d’un espai de
d'estacionament individual de vehicles pròxim al seu domicili (reserva per residència), lloc de treball
o lloc d'estudi.
Aquesta reserva d’espai també es pot demanar en el cas de transport col·lectiu de persones amb
discapacitat.
El tràmit permet demanar la llicència d’ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de
persones amb discapacitat. Igualment permet comunicar la baixa o desistiment de la llicència. Cal
tenir en compte que, en el cas de persones amb discapacitat no conductores, únicament es podrà
demanar una reserva d’estacionament per residència.
Link per accedir a la sol·licitud:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20150001197

REDUCCIÓ DE L’IVA PER LA COMPRA D’UN VEHICLE Les persones que comprin un vehicle a
motor destinat a transportar habitualment una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en
sigui o no el conductor, tenen dret a tramitar una aplicació reduïda del IVA al 4%. També s'inclouen
les cadires de rodes amb motor.
També existeix una reducció del 50% de la base imposable de l'impost per a famílies nombroses (3
o més fills, o 2 o més fills quan un d'ells sigui discapacitat). En aquest cas cal que siguin vehicles
automòbils de 5 a 9 places pel seu ús exclusiu (article 66.4 de la Llei 38/1992).
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En els casos de reparació de determinats vehicles, també s'aplicarà la reducció del tipus al 4% quan es tracti
de la reparació de cadires de rodes i vehicles determinats (tara no superior als 350kg. i que, per la seva
construcció, no puguin arribar fins als 45 km. en pla).
Link per accedir a la sol·licitud:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Ayuda/GZ13.shtml

EXEMPCIÓ DE L’IMPOST DE CIRCULACIÓ
El tràmit permet eximir de l'obligació del pagament de la quota de l'impost en els casos següents:
a) Vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals, adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Vehicles de representacions diplomàtiques i oficines consulars. Així mateix, els vehicles dels organismes
internacionals, amb seu o oficina a l'Estat espanyol, i de funcionaris/es o membres amb estatut diplomàtic.
c) Vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o convenis internacionals.
d) Ambulàncies i altres vehicles destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
e) Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, és a dir, vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350
Kg. i que, per construcció, no poden arribar a una velocitat en pla superior a 45 km/h. projectat i construït
especialment (i no només adaptat) per l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de
l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per R.D. 2822/1998, de 23 desembre).
f) Vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, tant els conduïts per
persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes, es consideraran persones
amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en les lletres e) i f) no podran gaudir-la per a
més d'un vehicle simultàniament.
g) Autobusos, microbusos i altres vehicles adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una
capacitat que excedeixi de nou seients, inclòs el del conductor.
h) Tractors, remolcs, semiremolcs i la maquinària agrícola, sempre que estiguin inscrits en el Registre Oficial
de Maquinaria Agrícola (ROMA).

Link per accedir a la sol·licitud:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/19970000411

EXEMPCIÓ DE L’IMPOST DE MATRICULACIÓ
Les persones amb discapacitat tenen dret a tramitar l'exempció de l'Impost Especial sobre Determinats
Mitjans de Transport (IEDMT) del seu vehicle.

Link per accedir a la sol·licitud:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/GZ17.shtml
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SALUT/AJUTS TÈCNICS:
PAO
La prestació ortoprotètica s'orienta a recuperar habilitats, capacitats o funcions que s'han
deteriorat o perdut a causa d'una malaltia congènita o adquirida, o un traumatisme.
El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les pròtesis externes, ortesis i
cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i que estiguin
incloses a la cartera del sistema nacional de salut vigent.
Per accedir a la prestació ortoprotètica és indispensable la prescripció d’un/a metge/ssa
especialista de la xarxa sanitària pública, mitjançant el document oficial del CatSalut. No és
possible accedir-hi per iniciativa pròpia.
En el cas dels audiòfons, actualment aquesta ajuda està orientada als joves amb edats compreses
entre els 0 i els 22 anys. Mentre la persona estigui dins d'aquesta franja d'edat, l'usuari d'audiòfons
podrà obtenir l'ajuda amb una periodicitat de 4 anys.

QUANTIES
Depenent del tipus d'audiòfon, CatSalut aporta diferents quantitats econòmiques. Cal destacar
que el/la metge/ssa que prescriu l'audiòfon és qui decideix el seu format, no l'audioprotesista. La
resta de conceptes relacionats amb l'audiòfon (marca, gamma de prestacions, model ...) és de lliure
elecció.
A continuació, detallem les diferents ajudes dels audiòfons segons format:
•
•
•
•

Audiòfon digital intra-auricular: 1.500€
Audiòfon digital retro-auricular: 1.200€
Sistema BICROS d'audiòfon intra-auricular: 2.250€
Sistema BICROS d'audiòfon retro-auricular: 1.800€

D'altra banda, aquestes són les ajudes segons motlle:
•
•
•

Motlle adaptador per audiòfon retro-auricular BTE: 33 €
Micromotlle per audiòfon retro-auricular RITE / RIC: 44 €
Motlle amb auricular integrat per audiòfon retro-auricular RITE / RIC: 121 €
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SOL·LICITUD
1. El/la pacient ha de ser visitat per un/a otorrinolaringòleg/a de la xarxa sanitària pública del CatSalut.
El/la metge/ssa ha d'omplir i lliurar-los la preinscripció P.A.O., que ha d'estar signada amb la seva
signatura i segell. A la província de Barcelona, aquesta prescripció es centralitza a l'Hospital Sant
Joan de Déu. Pots veure un exemple d'aquest document en el següent enllaç:

240z576pre_web.pmd (gencat.cat)
2. Us heu de dirigir a la unitat de tramitació, normalment en el mateix centre sanitari on heu estat
visitats, per procedir a la validació administrativa.
3. A la unitat de tramitació haureu d'acreditar-vos i lliurar la preinscripció.
4. En un període aproximat de 3-4 setmanes rebreu per correu ordinari la confirmació de l'atorgament
de l'ajut econòmic. Veureu que hi ha la preinscripció del/de la metge/ssa i la validació
administrativa, tots dos amb les seves respectives còpies (una per lliurar al centre dispensador i
l'altra per a vosaltres).
5. Un cop ja hagin dut a terme l'adaptació de les pròtesis auditives al centre pertinent de la seva
elecció, heu de tornar a l'otorrinolaringòleg/a de la xarxa sanitària pública que us va fer la
preinscripció perquè els faci la validació sanitària.
6. El/la doctor/a us demanarà la preinscripció que heu rebut per correu per posar-vos un altre segell i
signar conforme l'adaptació s'ha realitzat amb èxit.
7. Amb la preinscripció segellada i signada per partida doble, juntament amb la validació
administrativa, el centre audioprotètic ja podrà tramitar l'ajut econòmic i descomptar l'import
pertinent de la factura dels audiòfons.
Per a més informació…
https://claso.net/cat/ajudes-economiques-i-subvencions-per-audiofons-pao-pua
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/prestacions-complementaries/prestacions-ortoprotetiques /
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PUA
Aquesta prestació vol contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i
actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la
qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

REQUISITS
Empadronament i residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals
han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones
que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades. També estan eximides
d’aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin
arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles mateixes i/o als seus fills i filles i es trobin en
situació de compliment de la resta de requisits exigits. La residència continuada es considera
interrompuda si hi ha absències superiors a 90 dies l’any. Les persones que no tinguin nacionalitat
espanyola, o no siguin ciutadans/es nacionals d’algun dels altres estats membres de la Unió
Europea, han d’acreditar la residència mitjançant l’autorització per residir que expedeix
l’Administració general de l’Estat.
Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la
sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació de la
convocatòria. En el cas dels més petits de 4 anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament
maduratiu, l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels
serveis de valoració i orientació. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la
condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.
En el cas de prestació per a transport per assistir a l’atenció precoç, el límit d’edat queda establert
en 6 anys.
Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix
Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de
prestació que estableix
Els requisits s'han de mantenir en el moment en què es reconeix el dret a la prestació.
Link per accedir a la sol·licitud:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-lespersones-amb-discapacitat-PUA
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EXEMPCIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA FARMACÈUTICA
Els infants menors d’edat amb una discapacitat reconeguda superior al 33%, es considera
col·lectiu exempt del copagament farmacèutic.
A les farmàcies ja està contemplat aquest canvi i apareix de manera automàtica. En cas que no sigui
així, cal ensenyar el carnet de discapacitat i el DNI de l’infant.
Per a consultar més informació i persones que es poden acollir visitar:
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/atencio-farmaceutica/financament-publicmedicaments/model-copagament/
https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticies/2021-01-25-nous-colectius-exempts-aportaciofarmaceutica
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CULTURA
En visites a museus, cinemes, parc d’atraccions, visites culturals...) cal informar de la discapacitat
del fill/a per tal que sigui considerat. Això pot beneficiar en tenir un lloc més proper, no fer cues o
tenir un descompte econòmic. Això també pot beneficiar en tenir localitats que tenen més bona
audició o amb so integrat en places adaptades per a persones amb sordesa

En el cas que la família tingui una persona per a la cura del menor amb discapacitat o el títol
reconegut de família nombrosa es pot beneficiar d’una bonificació econòmica en la contractació de
la mateixa.

APROPA CULTURA
A través de la web Apropa Cultura, es poden reservar i comprar entrades per veure espectacles i
obres de teatre accessibles. Aquests tenen un preu reduït al reservar-ho com a entitat (ACAPPS), pel
que és necessari ser soci per beneficiar-se d’aquesta oferta.
Per apuntar-se a Apropa Cultura contacteu a sasp@acapps.org o per whatsapp 620 993 422.
Per veure quines obres i espectacles ofereixen en Apropa Cultura: https://www.apropacultura.org/
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LABORAL
TEMES LABORALS FAMILIARS I CONCILIACIÓ
Baixa maternal/paternal per naixement:
La durada de la suspensió del contracte de treball tindrà una durada addicional de 2 setmanes, una
per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del/de la fill o filla en el naixement
Preguntar a l’empresa on es treballi si hi ha ajuts econòmics o de conciliació especials i específics
per a la situació o reconeixement de discapacitat.

Contacte amb...
-Institut Nacional de la Seguretat Social Oficines.
-Línia de pensions i altres prestacions: telèfon 901 16 65 65

Reducció de la jornada laboral per cura de fill/es menors de 12 anys i familiars
dependents.
El/la treballador/a pot demanar aquesta reducció de jornada, sent proporcional la seva reducció de
salari quan La persona treballadora tingui la guarda legal i la cura directa d'una persona amb
discapacitat que no realitzi una activitat retribuïda. Es pot acollir tant el pare com la mare, si tots
dos treballen.
Consultar...
Reial Decret Legislatiu 2/2015, 23 d'octubre, Llei d'estatuts dels treballadors Article 37. Descanso
setmanal, festes i permisos
Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys o una persona
amb discapacitat que no desenvolupi una activitat retribuïda té dret a una reducció de la jornada de
treball diària, amb la disminució proporcional de salari, entre, al menys, un vuitè i un màxim de la
meitat de la durada d'aquella.

REQUISITS
-Fills/es menors de 12 anys
-Fills/es amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no exerceixin una activitat retribuïda.
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SOL·LICITUDS
Es pot sol·licitar en qualsevol moment. El treballador/a té dret a decidir l'horari i com perdurarà el
permís, amb una antelació de 15 dies o el que determini el conveni. Revisar els convenis col·lectius
als quals el treballador/a està adherit.
Les reduccions de jornada són un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant això,
si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret, l'empresari podrà limitar el
seu exercici.
Si hi ha discrepància entre l'empresari/a i el treballador/a sobre l'acord horari, la determinació dels
períodes poden ser resolts per jurisdicció social a través del procediment establert en l'article de la
Llei 36/2011, Octubre 10, reguladora de la jurisdicció social.
Se sol·licita en el mateix centre de treball.

SIMULADOR D’AJUTS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA:
https://ajuntament.barcelona.cat/lesmevesajudes/es/simulaci%C3%B3n-de-ayudas-sociales#/
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