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• Les persones amb autisme tenen dret a diverses prestacions i
serveis per millorar la seva qualitat de vida i promoure la igualtat
d’oportunitats.

• Cada prestació té la seva pròpia normativa i les atorguen diferents
organismes públics (Generalitat de Catalunya, Institut Nacional de
la Seguretat Social i SEPE).

• Les normatives es van modificant.



DOCUMENTS 
I

TÍTOLS BÀSICS

• Grau de discapacitat

• Targeta Acreditativa de la discapacitat

• Títol de família nombrosa

• Títol de família monoparental



GRAU DE DISCPACITAT



• El 18 d’octubre s’aprova el Reial decret 888/2022 pel qual s'estableix
el nou procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del
grau de discapacitat. L’objectiu és actualitzar i substituir l’anterior
Decret de l’any 1999.

• Aquest decret s’ajusta al model social que proposa la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i
estableix nous criteris objectius per a la qualificació del grau de
discapacitat.



Grau de discapacitat

• El nou decret permet que les persones puguin anar acompanyades per
una persona de confiança, afavorint en l'autonomia i seguretat
d'aquelles persones que tenen una discapacitat severa o grans
necessitats de suport.

• També permet que els menors amb discapacitat tindran garantit el
dret de ser informats i escoltats, exerciran els seus drets en igualtat
de condicions que els adults. Les persones amb un grau més alt
també participaran dels processos i se’ls preguntarà quines són les
seves necessitats i com els afecta la vida quotidiana.



Grau de discapacitat

• El grau de discapacitat és el mesurament en percentatge (%) de la
discapacitat que té una persona en relació amb les activitats de la vida
diària de la persona i l’autocura.

• Es considera discapacitat a partir d’un grau del 33%.



Grau de discapacitat

• Per fer la va valoració del grau de la discapacitat, expressada en
percentatge, es realitzarà mitjançant l’aplicació d’aquests nous
barems:

1. Avaluació de les estructures funcionals i corporals/Deficiència Global
de la Persona (BDGP)

2. Avaluació de les capacitats/Limitacions en l’activitat (BLA).

3. Avaluació de la realització/Restriccions en la Participació (BRP).

4. Avaluació dels Factors Contextuals/Barreres Ambientals (BFCA).



Grau de discapacitat

Hi ha quatre tipus de discapacitats i es distribuiran de la següent forma:

•Classe 0, tipus/grau nul, percentatge de 0% a 4%. Els símptomes, signes
i seqüeles, són mínims i no justifiquen una disminució de la capacitat de la
persona per realitzar les activitats de la vida diària.

•Classe 1, tipus/grau lleu, percentatge de 5% a 24%. Els símptomes,
signes i seqüeles existeixen i justifiquen alguna dificultat per a dur a terme
les activitats de vida diària.

•Classe 2, tipus/grau moderat, percentatge de 25% a 49%. Els
símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important de la
capacitat de la persona per realitzar algunes activitats de la vida diària,
poden existint limitació total en alguna d’elles, excloses les d’autocura.



Grau de discapacitat

•Classe 3, tipus/grau greu, percentatge de 50% a 95%. Els símptomes,
signes i seqüeles causen una disminució important de la capacitat de la
persona i impossibilitat en la realització de la majoria d’activitats de la vida
diària, poden existir limitació total en força activitats, incloses les
d’autocura, pel que és previsible trobar situacions de necessitat
d’assistència d’altres persones moderada o greu.

•Classe 4, tipus/grau total, percentatge de 96% a 100%. Els símptomes,
signes i seqüeles causen una disminució molt important de la capacitat de
la persona i impossibilitat de realitzar gairebé totes les activitats de la vida
diària incloses la majoria d’activitats d’autocura, pel que fa a la necessitat
d’atenció d’altres persones per la seva supervivència serà total.



Grau de discapacitat

BAREM DE MOBILITAT

El servei de valoració i orientació també pot aplicar el barem de mobilitat
reduïda que determina el grau de capacitat motriu que té una persona
amb discapacitat.

La resolució d'aquest pot donar com a resultat positiu (SI) o negatiu (NO)
i si existeix dificultat o no.

El barem es dona quan presenta les següents situacions:

• Utilitzin cadira de rodes

• Depenguin de bastons per poder-se moure

• Puguin caminar, però que a causa de greus deficiències intel·lectuals
amb conductes molestes o agressives o de difícil control, els dificulti
la utilització de mitjans de transport normalitzats.



Grau de discapacitat

BAREM DE MOBILITAT

Si la persona no té cap d'aquestes situacions, es valoraran dels 
apartats: 

• Deambular en un terreny pla

• Deambular en un terreny amb obstacles

• Pujar i baixar un tram d’escales

• Sobrepassar un graó de 40 centímetres

• Sostenir-se en peu en una plataforma d’un mitjà normalitzat de 
transport.



Grau de discapacitat

NECESSITAT DE TERCERA PERSONA

A partir del 75% de grau de discapacitat també es valora el barem de
necessitat de tercera persona, que és el barem d’avaluació del nivell de
dependència d'una persona basant-se en la necessitat d'ajuda d'una
altra persona per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.



Grau de discapacitat

• Presentar la sol·licitud amb els informes de diferents professionals.

• Se citarà a la persona des dels Serveis de Valoració i Orientació a Persones
amb Discapacitat (CAD). La valoració la realitzarà un equip de professionals
anomenat EVO.

1. CAD Paral·lel: Avinguda del Paral·lel, 145. Població. 08004 Barcelona. Zones
d'influència: Barcelona ciutat

2. CAD Badal: Rambla de Badal, 102 (entrada per Buenaventura Pollés) 08014
Barcelona. Zones d'influència: Hospitalet de Llobregat i comarques de l'Alt
Penedès, l'Anoia, Baix Llobregat i Garraf

3. CAD Badalona: Avinguda del Marquès de Mont-roig, 62 baixos 08912 Badalona.
Zones d'influència: els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de
Besòs i Badalona i les comarques del Maresme, Moianès i Vallès Oriental

4. CAD Terrassa: Carrer de Prat de la Riba, 30-32 08222 Terrassa. Zones
d'influència: Catalunya Central (Bages, Berguedà i Osona) i el Vallès Occidental.



Grau de discapacitat

• La resolució es rebrà al domicili.

• La resolució del grau de discapacitat (certificat) és un document
administratiu que acredita oficialment el grau de discapacitat d’una
persona i a partir del 33% facilita l’accés a una sèrie de drets, serveis,
programes i prestacions.

• On es tramita? Telemàticament, presencialment a l’oficina d’Afers
Socials i Famílies, una oficina d’Atenció Ciutadana o les Oficines de
registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya.

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Reconeixement-o-revisio-del-grau-de-la-discapacitat?moda=1


Grau de discapacitat

Revisió del grau de disminució

• La revisió del grau de la discapacitat, no es podrà sol·licitar fins que hagi
transcorregut un termini mínim de dos anys des de la data en què es va
dictar resolució, excepte en els casos en què s'acrediti error de diagnòstic
o s'hagin produït canvis substancials en les circumstàncies que van donar
lloc al reconeixement de grau.

• Per a demanar la revisió, cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la
documentació necessària els informes mèdics pertinents. Es pot entregar
la sol·licitud telemàticament o presencialment.

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Reconeixement-o-revisio-del-grau-de-la-discapacitat?moda=1


Targeta Acreditativa de la Discapacitat

• La targeta permet donar testimoni del reconeixement del grau de
discapacitat i servir de document probatori d'aquest reconeixement.

• Rebran la targeta les persones a qui se'ls reconegui un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, provisional o definitiu.

• La Targeta dona un seguit d’avantatges en els àmbits de cultura,
esport, mobilitat, oci i lleure i permet accedir a beneficis fiscals.

• On es tramita? Telemàticament o presencialment a l’Oficina
d'Afers Socials i Famílies, una oficina d’Atenció Ciutadana o Oficines
de registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de
Catalunya, per sol·licitar la targeta, el duplicat o renovar-la.

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idioma=es_ES&idServei=FAM006SOLC&urlRetorn=https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Targeta-acreditativa-de-la-discapacitat?moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0


Títol de família nombrosa

• És un títol oficial que acredita la condició de família nombrosa. Aquest títol permet
gaudir de beneficis socials, fiscals, laborals i educatius; avantatges a l'àmbit de
l'habitatge, i descomptes en determinats serveis quotidians que afecten
l'economia domèstica, la compra de vehicles, el transport, l'oci i altres serveis
oferts per algunes empreses privades.



Títol de família nombrosa

• El títol consta de dues categories: general i especial.

La categoria general, que inclou:

• La família té 2 fills/es i tots dos progenitors tenen un grau de
discapacitat igual o superior al 33%.

• La família té 2 fills/es i un dels progenitors té un grau de discapacitat
igual o superior al 65%.

• On es tramita? Telemàticament, presencial a les Oficines d’Afers
socials i Famílies, una Oficina Atenció Ciutadana o Oficines de registre
d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya.

• En el cas de les famílies nombroses amb fills/es majors de 26 anys
amb un grau de discapacitat s'ha de fer presencialment demanant
cita prèvia.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa


Títol família monoparental

• És un document que reconeix la situació d'aquelles famílies formades
per un o més fills/es menors de 21 anys, o menors de 26 anys si
estudien, conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona. En el
cas de persones amb discapacitat no hi ha límit d'edat sempre que
convisquin amb la família.

• On es tramita? Telemàticament, presencial a les Oficines d’Afers
socials i Famílies, una Oficina Atenció Ciutadana o Oficines de registre
d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya.

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-monoparental-00003


GRAU DEPENDÈNCIA 



Llei de promoció de l'autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de 

dependència

Aquesta llei reconeix el dret a la persona dependent a accedir a una
sèrie de prestacions econòmiques i serveis públics per facilitar la seva
autonomia personal.

Requisits per accedir:

• Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels
quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de
presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període
de residència s'exigirà a qui exerceixi la seva la guarda i custòdia.

• Sol·licitar el dictamen del grau de dependència, que determina el
grau d’ajuda que necessita la persona en la seva vida diària.

També és important demanar el Reconeixement del Grau de
Discapacitat.



Grau de dependència 

• Dirigit a les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o
la discapacitat, i lligades a la manca o/a la pèrdua d'autonomia física,
mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra o
altres persones o ajuts importants per realitzar activitats bàsiques de
la vida diària.

• La Llei determina tres graus de dependència diferenciats en funció de
l'autonomia de les persones i la intensitat de cura que requereixen:

1. Grau III: Gran dependència, necessitat d’ajuda intermitent o
limitada

2. Grau II: Dependència severa, necessitat d’ajuda extensa per a
l’autonomia personal.

3. Grau I: Dependència Moderada, necessitat d’ajuda generalitzada
per a l’autonomia personal.



Grau de dependència 

• On es tramita? Telemàticament o els Ajuntaments, oficines
d'Afers Socials i Famílies, oficines d’Atenció Ciutadana del
Departament de Drets Socials o les oficines de registre d’entrada i
sortida de documents de la Generalitat de Catalunya.

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia


Programa individual d’atenció (PIA)

• A partir del grau de dependència reconegut la persona rebrà una
trucada o un avís escrit dels Serveis Socials per realitzar una
entrevista i elaborar el PIA on es determinaran les modalitats
d'intervenció més adients a les necessitats de la persona.

• El PIA determina els serveis o les prestacions més adequats i es
tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona dependent.

• La persona rebrà la resolució del PIA al seu domicili i s’activaran els
serveis acordats.



Catàleg de serveis

• Serveis de prevenció dependència i promoció d'autonomia

• Servei de teleassistència 

• Servei d'Ajuda a Domicili

• Servei de Centre de Dia i de Centre de Nit

- per a gent gran

- per a persones amb discapacitat

- Centre d'Atenció Especialitzada (centres de dia, ocupacionals,    
hospitals de dia)

- Centre de Nit (a Catalunya no existeix aquesta modalitat de 
recurs)

• Servei d'Atenció Residencial



Catàleg de prestacions econòmiques

• Prestació per cuidadors familiars no professionals

• Prestació per assistent personal

• Prestació vinculada a servei privat:

- residència privada

- SAD privat

- Centre de Dia plaça privada



Servei de prevenció de les situacions de 
dependència o promoció d’autonomia

• El servei de prevenció: actuacions de promoció de condicions de
vida saludables, programes específics de caràcter preventiu i de
rehabilitació adreçats a les persones grans i persones amb
discapacitat i als qui es veuen afectats per processos
d’hospitalització complexos.

• Els serveis de promoció de l'autonomia personal tenen com a
finalitat desenvolupar i mantenir la capacitat personal com viure
d'acord amb les normes i preferències pròpies, i facilitar la
realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Són serveis
de promoció de l'autonomia personal com l’atenció primerenca,
assessorament, orientació, assistència i formació en tecnologies de
suport…

• On es tramita? Presencialment a Serveis Socials.



Servei de teleassistència 

• Aquest servei facilita l’assistència a les persones al seu domicili
mitjançant l’ús de tecnologies de la comunicació i de la informació.
Dona resposta immediata davant situacions d’emergència, o
d’inseguretat, soledat i aïllament. Aquest servei funciona les 24
hores del dia els 365 dies de l'any i està constituït per una central
domèstica d'alarmes connectada telefònicament amb un centre de
control dotat dels recursos humans i tècnics.

• On es tramita? Presencialment a Serveis Socials.



Servei d’ajuda a domicili

• Conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones o
famílies que tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats
bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a
distància a la llar.

Aquest servei inclou dos tipus d'ajudes:

1. Atenció de les necessitats de la llar: la neteja de la llar (excepte les
neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes
establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), entre
d'altres.

2. Cura personal: com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i
cosir la roba d'ús personal, entre d'altres.

• Grau I: 20h mensuals.

• Grau II: 21h a 45h mensuals.

• Grau III: 46h a 70h mensuals.

• On es tramita? Presencialment a Serveis Socials.



Servei de centre de dia o de nit 

Atenció integral durant el període diürn o nocturn a les persones en
situació de dependència, amb l’objectiu de millorar o mantenir el millor
nivell possible d’autonomia personal i donar suport a les famílies o
cuidadors.

Inclou:

• Centres de dia per a persones menors de 65 anys

• Centres de dia per a persones grans

• Centres de dia d’atenció especialitzada

• Centres de nit

• On es tramita? Presencialment a Serveis Socials.



Servei d’atenció residencial 

• Serveis continuats de caràcter personal i sanitari. Aquest servei es
presta segons el tipus de dependència, el grau i la intensitat
d’atencions que necessiti la persona. Pot tenir caràcter permanent o
temporal (estades temporals de convalescència o durant vacances,
caps de setmana i malalties o períodes de descans dels cuidadors no
professionals)

• On es tramita? Presencialment a Serveis Socials.



Prestació per cuidadors familiars no 
professionals

• La persona en situació de dependència podrà ser atesa per la seva
família si així ho prefereix fins a tercer grau de parentiu, convisqui
amb ella o no. El cuidador principal tindrà dret a rebre una
compensació econòmica per la seva dedicació així com accés a
programes de formació, informació i de descans.

• Complir amb unes determinades condicions de convivència i
d’habitabilitat en l’habitatge.

• La persona cuidadora haurà d’estar donada d’alta a la Seguretat
Social.

• Des del Departament de Benestar Social i Família es promouen
diverses actuacions adreçades al suport físic i/o emocional i de
caràcter formatiu per atendre les necessitats de les persones
cuidadores no professionals.

• On es tramita? Presencialment a Serveis Socials.



Prestació econòmica d’Assistència 
Personal

• Té com a finalitat la promoció de l’autonomia de les persones en
situació de dependència, en qualsevol dels seus graus. El seu
objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personal
durant un nombre d'hores que faciliti al beneficiari l'accés a
l'educació i al treball, així com una vida més autònoma en l'exercici
de les activitats bàsiques de la vida diària.

• On es tramita? Presencialment a Serveis Socials.



Prestació econòmica d’Assistència 
Personal

Distingeix dues modalitats:

• Assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats
laborals, ocupacionals i/o formatives.

Es contracta a l’Assistent Personal per acompanyament en els
desplaçaments a aquestes activitats. L’activitat laboral es pot
desenvolupar a l’empresa ordinària en treball protegit (CET), a
l’Administració o com autònom. L’activitat ocupacional es pot
desenvolupar a centres ocupacionals inscrits en els registres oficials.
L’activitat formativa ha de ser presencial en centres públics o privats
autoritzats, amb un caràcter continuat.

Hores de suport: màxim 80 hores mensuals



Prestació econòmica d’Assistència 
Personal

Distingeix dues modalitats:

• Assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració
social i comunitària.

• És la modalitat general, no limitada a un objectiu concret.
L’assistent personal pot fer totes les funcions de suport a la vida
diària i en les activitats que la persona realitza de forma habitual
(laborals, formatives, socials etc.). Aquestes activitats poden tenir
lloc dintre i fora del domicili de la persona. S’ha de presentar un Pla
d’Activitats, on es defineix les activitats a realitzar i la intensitat i
funcions del suport.

• Hores de suport: a partir de 80 hores mensuals.

• En les dues modalitats, es pot contractar l’assistent personal per
mitjà d’una entitat acreditada o directament.



Prestació econòmica vinculada al servei

• En cas que pel servei proposat en l’acord PIA no hi hagi plaça
disponible en el sector públic, concertat o col·laborador, la persona
tindrà dret a percebre una prestació econòmica destinada al
finançament del servei en el sector privat fins que hi hagi un servei
disponible.

• On es tramita? Presencialment a Serveis Socials.



DESGRAVACIONS 
I 

BENEFICIS FISCALS



Deduccions  impost 
renda de les persones físiques 

• Deducció per fill amb discapacitat i per cònjuge amb discapacitat fins
a 1.200 €/any i família nombrosa. En cas de famílies nombroses amb
un fill amb discapacitat són compatibles les deduccions.

• On es tramita? Emplenar la casella corresponent en la declaració de
la renda. Per no haver d'esperar a fer la Declaració de la Renda, la
deducció es pot cobrar de manera anticipada mensualment.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ciudadanos-familias-personas-discapacidad/deducciones-personas-discapacidad.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G613.shtml


Deducció a l’Impost sobre Successions 

És una bonificació fiscal que tenen dret les persones amb discapacitat que rebin
herència o donació.

La quantia de la reducció depèn del grau de discapacitat:

• Grau de discapacitat és igual o superior al 33%, correspon una reducció de
275.000 euros.

• Grau de discapacitat és igual o superior al 65%, correspon una reducció de 
650.000 euros.

• On es tramita? S’ha de fer constar en el model 650, apartat “Reducció per 
minusvalidesa” i entregar a l’Agència Tributària.

• Més informació: Guia pràctica

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/02_doc_tributs/02_isd/guia_isd.pdf


Reducció de l'IVA per la compra 
d'un vehicle

• Persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda poden sol·licitar la
reducció de l’impost de l’IVA al 4% en la compra d’un vehicle de motor,
sigui o no el conductor. També s'inclouran les cadires de rodes amb
motor. També s’aplicarà la reducció en la reparació de determinats
vehicles i reparació de cadires de rodes.

• Aquest descompte s'aplicarà als cotxes nous sense matricular o cadira
de rodes.

• On es tramita? S’haurà d’entregar la sol·licitud a l’Agència Tributària
telemàticament o presencialment abans de l’adquisició del vehicle.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GZ13.shtml


Exempció de l’impost de matriculació

• Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% estaran
exempts del pagament de l'impost de matriculació dels vehicles a
nom de persones amb discapacitat i que en siguin l'ús exclusiu.

• On es tramita? Presencialment a l’Agència Tributària.

• S’ha de presentar una sol·licitud a l’Agència Tributària abans de la
compra del vehicle o reparació.



PENSIONS 

SEGURETAT SOCIAL



Pensió per fill a càrrec

• Fills o menors a càrrec, menors de 18 anys amb discapacitat igual o
superior al 33% .

• Fills o menors a càrrec, menors de 18 anys amb discapacitat igual o
superior al 65% .

• Tenir un fill o més amb discapacitat igual o superior al 75% que
necessiten l’ajuda d’una tercera persona.

• 12 mensualitats.

• És compatible amb una feina, sempre que els ingressos percebuts no
superin el 100% del SMI

• Els beneficiaris són el pares o la persona que sol·licita l’ajuda.

• On es tramita? Telemàticament o presencialment presentar la
sol·licitud i la documentació necessària a l’Oficina a la Seguretat
Social.

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rZHLTsMwEEV_xZsswXaSBnUZpCqUhxCCqsWbaBq7aEritLYTwd8zpmwqkAoS8mZennt8zRVfcWVhxBcI2FtoKX9WRZ3JIpdTIW8rMZ-JcnF3s5hmD1k1l_yxAX7N1dGQvMxFKe-fivRqJkUl4hbc7veq5KrpbTBvga-80ab-zCzq3iciFhKBFhvsY-bGGHn2zoKDDoOhmaaF0TDUxgbUoJlpTRNcT3cgEWvYAtOGDX4Ah_03rGP2tPgNVh0XH8gaHEgSbGTdEFCL1BKTr_CEWnHxRzXQHVnh6elkgjXRhm4IA5D4zpmOjPHnbIOug0OdUPIfGyfA6Av_wYaUTi757rVanqn1pB275Qdt_aiD/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/745bf5dc-a79f-4591-b4a3-80c8cd9443cb/PF-5_Castellano_18_Accesibilidad+(3).pdf?MOD=AJPERES


Pensió d'orfenesa

• Les persones menors de 21 anys amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33% o majors amb incapacitat permanent absoluta o
gran invalidesa tenen dret a rebre una pensió permanent per la
defunció d'un o dos familiars de primer grau.

• La quantia depèn de la situació laboral que tenia el pare o la mare
(cotitzacions).

• És compatible amb la feina.

• 14 pagues.

• On es tramita? Presencial, presentant la sol·licitud i la
documentació necessària l’Oficina de la Seguretat Social.

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/d8d10cba-5d46-4cd1-9886-680704d45ac6/MS-3_Castellano_43+(4).pdf?MOD=AJPERES


AJUDES

AUTONÒMIQUES



Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)

• Prestació econòmica per a persones d’entre 18 i 65 anys, que
tinguin una discapacitat física, psíquica i sensorial permanent, igual
o superior al 65% que no disposin de recursos econòmics suficients i
no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

• Quan es tracta de persones amb discapacitat amb un grau igual o
superior al 75%, que necessiten l’ajuda d’una altra persona per a
realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana,
s’incrementa la pensió en un 50% sobre la quantia màxima.

• La persona beneficaria no pot disposar d'ingressos iguals o superiors
a l’import anual de la PNC.



Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)

• 14 pagues

• Compatible amb un contracte de feina durant 4 anys, fins a un límit
(renta)

• Complement: persones que no poden incorporares al món laboral.
No és compatible amb una prestació de residència o sanitari.

• On es tramita? Telemàticament o presencialment demanat cita
prèvia a l’Oficina d'Afers Socials i Famílies, a una oficina d’Atenció
Ciutadana o als Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona.

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idioma=es_ES&idServei=FAM021SOLC&urlRetorn=https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Pensio-no-contributiva-per-invalidesa-00001?moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0


Prestacions d'atenció social 
a les persones amb discapacitat (PUA)

• Prestacions econòmiques anuals per contribuir a les despeses
ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions per
millorar l'autonomia personal.

• Conjunt de productes: intèrpret i guia intèrpret a alumnat amb
deficiència auditiva o auditiva i visual, cursos d'aprenentatge de
llengua de signes per a més grans de 16 anys, productes de suport
per a discapacitat visual, auditiva, física, sordesa i sordceguesa...

• Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o
superior al 33% i reuneixin les condicions i requisits especificats.

• On es tramita? Telemàticament, presencialment a l’Oficina d’Afers
Socials i Família o Oficina Atenció Ciutadana.

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA?moda=1


AJUDES

SANITÀRIES



Copagament farmacèutica

• És una prestació que reconeix el dret a rebre la medicació de forma
gratuïta o amb una reducció del preu en funció de diferents requisits
(condició econòmica, grau de discapacitat...) per a persones amb
discapacitat en grau igual o superior al 33 %.

• On es tramita? Presencialment, a l’Oficina de la Seguretat Social i
després dirigir-se al CAP de referència.



Targeta Cuida’m

• Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les
seves característiques clíniques específiques necessiten una atenció
adaptada a les seves necessitats. L’objectiu és millorar l’atenció,
assegurar una comunicació més fluida i precisa amb elles i amb els
seus familiars o acompanyants, facilitar l'acompanyament a les
visites.

• On es tramita? La sol·licitud de la TSI Cuida’m se sol·licita a la
recepció del CAP de referència.



AJUDES TRANSPORT



Targeta Rosa

• La targeta rosa és un document de caràcter personal i intransferible
que permet viatjar a la xarxa de metro, a les línies d'autobusos
regulars de TMB, a les línies de FGC de l'àmbit de la tarifa
metropolitana, al Tram i en altres línies d'autobús de l'AMB (excepte
l'Aerobús).

• Hi ha dues modalitats de targeta rosa metropolitana: la targeta rosa
metropolitana gratuïta i la targeta rosa metropolitana de tarifa
reduïda (2 euros l’ 1 de setembre al 31 de desembre 2022).

• On es tramita? Telemàticament i presencialment amb correu
ordinari a AMB o a l’Ajuntament.

https://tarifaciosocial.ambmobilitat.cat/TargetaRosa/TRM/SolicitudPaso1.aspx?id=2


Passi Metropolità d'Acompanyant 

• Aquesta targeta permetrà a l’acompanyant de persones amb
discapacitat accedir gratuïtament al transport públic.

• Permet viatjar a la xarxa de metro, les línies d'autobús regular
de TMB fins a la corona 2, FGC Barcelona-Vallès, FGC Llobregat-
Anoia, Tramabaix, Trambesòs i Funicular Montjuïc.

• El passi metropolità d'acompanyant actualment té un cost inicial
de 7,20 €/any i es renova cada dos anys.

• On es tramita? Telemàticament o presencialment per correu
ordinari a AMB.

https://tarifaciosocial.ambmobilitat.cat/PassiAcompanyant/GPA/SolicitudPaso1.aspx


T-16

• La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes dels 4
fins als 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat
de viatges.

• Línies d'autobús de TMB, Metro, Ferrocarrils de la Generalitat (dins
de la zona 1), Renfe rodalies (dins de la zona 1), Tramvies
(Trambesòs i Trambaix), Línies d'autobús regulars de l'àmbit de la
1a corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

• La primera emissió té un cost únic de 4,5 euros

• On es tramita? Telemàticament a l’aplicació mòbil T-mobilitat i
presencialment a les màquines d’autovenda de la xarxa (metro, tren
i TRAM), als punts d’atenció habituals de la xarxa de transport públic
i al nou Centre d’atenció i informació (CAI) de la T-mobilitat. T’has
de donar d’alta prèviament al sistema T-mobilitat i tenir un suport
(targeta o mòbil) per comprar i carregar.



Títols per a famílies
monoparentals i/o nombroses 

Les persones, membres de les famílies monoparentals i/o nombroses,
tindran unes bonificacions en determinats títols de transport (T-usual
FM/FN, T-MES i T-70/90, T-Jove) i en els preus dels bitllets senzills en la
zona de la 1 a la 6.

• On es tramita? Per adquirir aquests títols de transport, has de
certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop,
has de presentar de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa
els documents acreditatius següents (originals i vigents):

• El DNI, el NIE o el passaport.

• El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o
l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família
nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.



Carnet pensionistes ferrocarrils 

• És un carnet que poden demanar les persones amb discapacitat igual o
major al 33 % que dona dret a un descompte en les tarifes de tren de la
xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sempre que no se
superi un límit determinat d'ingressos.

• Preu: 5 euros

• Carnet A i B

• Viatjar gratuïtament per la Corona 1, i obtindrà descompte en el bitllet
senzill fora de la zona 1 (Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cornellà de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet, Montcada i
Reixac, Montgat, El Prat, Sant Adrià de Besos, Sant Boi, Sant Feliu, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma, Tiana i Viladecans).

• On es tramita? Carrer Avenir 6 de Barcelona, en qualsevol estació de
FGC de les línies Llobregat - Anoia o Barcelona - Vallès i en el Centre
d'Atenció al Client de Pl. Espanya o de Pl. Catalunya.



T-12

• La targeta T-12 és un títol de transport adreçat a menors de 4 a 12
anys que permet utilitzar il·limitadament els serveis de transport públic
integrats (Metro, FGC, Renfe Rodalies, Tramvia i Autobusos urbans i
interurbans) dins la zona tarifària del municipi on tingui la residència el
titular de la targeta.

• El preu de la targeta: gratuïta

• El preu del títol de transport: gratuïta

• On es tramita? Telemàticament, Corona 1 en EMT i la resta de
corones AMTU, presencialment a les oficines d’atenció a l’usuari dels
operadors de transport públic.



Targeta Daurada

• Persones amb discapacitat igual o major al 33%.

• Descompte del 40% de l’import del bitllet en trens d’alta velocitat
(AVE), trens regionals, rodalies o de llarg recorregut. De dilluns a
dijous la targeta facilita un descompte del 40% de l’import, i de
divendres a diumenge un 25%.

• Per a les persones amb un grau superior al 75% de discapacitat
s'emet una targeta en què es podrà llegir la impressió "I
ACOMPANYANT" que permet viatjar a una altra persona gaudint de
les mateixes condicions de descompte.

• Preu: 6 euros.

• On es tramita? Presencialment a una oficina de RENFE.



Autobús ALSA

• Rutes per tot el territori espanyol. 

• Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

• 15% de descompte per a persones amb discapacitat o acompanyant. Si
la discapacitat és intel·lectual o del desenvolupament, la persona de
suport viatja gratuïtament.

• On es tramita? Telemàticament, taquilles ALSA o per telèfon al 91 020
7007

• Tramitar persona de suport enviar el formulari ALSA.

https://www.alsa.es/ca/
https://www.alsa.es/ca/solicitud-alta-beneficiario-gratuidad-persona-de-apoyo


Targeta d'aparcament

• Document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat a parar o
estacionar el vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de
destinació.

• Hi ha dues modalitats de targeta: per conductors i per a no conductors.

• Qualsevol persona que tingui el certificat de discapacitat i que superi el
barem de mobilitat o que tingui una discapacitat visual.

• On es tramita? Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
amb cita prèvia, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament i per correu
ordinari.



Subsidi de mobilitat i compensació per 
despeses de transport (SMDT)

• Prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les
despeses originades pels desplaçaments fora del domicili habitual de
les persones amb discapacitat que tinguin greus dificultats per
utilitzar transports col·lectius.

• Ser major de tres anys d'edat i tenir una discapacitat igual o superior
al 33 % i que superi el barem de mobilitat

• On es tramita? Telemàticament i presencial a l’Oficina d’Afers
Socials i Famílies o a l’Oficina d'Atenció Ciutadana.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subsidi-de-mobilitat-i-compensacio-per-despeses-de-transport-SMDT?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


AJUDES EDUCATIVES



Ajudes per a alumnes amb necessitat 
específica de suport educatiu

• Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada
de discapacitat o trastorns greus de conducta o trastorn de la comunicació
i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista:

• Ensenyament
• Transport escolar
• Menjador escolar
• Residència escolar
• Transport per a trasllat de cap de setmana (alumnes interns en centres

d'educació especial)
• Transport urbà
• Llibres i material didàctic
• Reeducació pedagògica o del llenguatge.

• On es tramita: telemàticament al Departament d’Educació o al Ministeri
d’Educació.

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731


Deducció per a les despeses de llar 
d’infant o centre d’educació infantil

• Una deducció adreçada a les mares que treballen fora de la llar, per
compte propi o aliè, amb infants menors de 3 anys que acudeixin a la llar
d’infantil o centre d’educació infantil.

• Import : 1000 euros

• On es tramita? Emplenant les caselles corresponent en la declaració de
la Renda. Les llars d'infants i escoles bressol hauran de presentar una
declaració informativa a l'Agència Tributària.



PRESTACIONS

LABORALS



Permís de maternitat/paternitat 

• Són de 16 setmanes, cal tenir en compte, que s'hauria d'afegir dues
setmanes més en cas de discapacitat del fill/a.

• On es tramita? Presencialment o telemàticament a la Seguretat Social

Reducció jornada laboral

• Per atendre a fills/es menors de 12 anys amb discapacitat física, psíquica
o sensorial que no exerceixi una activitat retribuïda.

• On es tramita? A l’empresa on es treballi

https://sede-tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tussR/tuss/Login/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_QwdXQ09gg0C3EO8nA0CPbzMQr2dPQ2NAk31w_EpCHY1048CShvgAI4G-PWDLCCoPwqsBJcLfM0IKDCDKcBjSaBPfnp6aop_aYl-QW5ohEFmQDoAl7OImQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Deducció per maternitat

• Una deducció adreçada a les mares que treballen fora de la llar,
per compte propi o aliè, amb infants menors de 3 anys que
convisquin amb elles i que estiguin donades d’alta en algun règim
de la Seguretat Social o Mutualitat.

• La quantia econòmica és de 1.200 €, i es pot optar perquè s’aboni
de manera anticipada per mensualitats o bé perquè es dedueixi en
la declaració de l’IRPF.

• On es tramita? Telemàticament o presencialment a l’Agència
Tributària.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ciudadanos-familias-personas-discapacidad/deducciones-relacionadas-hijos-descendientes/deduccion-maternidad.html


ALTRES AJUTS 



Bonificació per ampliació
dels trams d’aigua

Les famílies amb persones amb un grau de discapacitat igual o superior al
75% poden ampliar els trams del cànon de l'aigua.

És necessari que a la unitat familiar visquin 4 persones, tenint en compte que
les persones amb una discapacitat superior al 75% computen per dues.

On es tramita? Telemàticament, presencialment a l’Agència Catalana de
l'Aigua o una Oficina Atenció Ciutadana o per correu postal.

https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres


Bo Social Tèrmic

• És un descompte per l’energia elèctrica.

Requisits:

• Nivell de renda anual inferior segons les bases l'IPREM (l'índex d'ús
habitual per a la concessió d'ajuts i subsidis).

• Un membre de la unitat de convivència tingui una discapacitat
reconeguda igual o superior al 33 %.

• Que algun membre de la unitat de convivència es trobi en situació de
dependència reconeguda de grau II o III.

• Famílies nombroses i monoparentals

• On es tramita? Telemàticament o presencialment a l’Oficina Municipal
d’Atenció al Ciutadà amb cita prèvia o Oficines d’Atenció del
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22663-Ajuts-bo-social-termic
https://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cita-previa/


www.fedcatalanautisme.org

info@fedcatalanautisme.org

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a:
mfont@fedcatalanautisme.org

http://www.fedcatalanautisme.org/

