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INTRODUCCIÓ  

El següent catàleg és un recull de les principals ajudes i prestacions que les 

famílies amb un nen/a i jove menor amb TEA poden sol·licitar, depenent de les 

circumstàncies de cada nucli familiar a la Comunitat Autònoma de Catalunya.  

S'ha de tenir en compte que a Espanya hi ha tres nivells administratius: Administració 

General de l'Estat, Comunitats Autònomes i corporacions locals (Ajuntaments, 

diputacions...). Això significa que la distribució de competències administratives i 

jurídiques està repartida entre aquests tres nivells i que per tant, les ajudes poden 

estar finançades, organitzades i activades per un institució de l'estat.  

Això suposa les ajudes per a les famílies poden ser concebudes per diferents 

organismes públics en diferents territoris o en diferent nivell, i és possible que no siguin 

les mateixes en totes les comunitats. Per això, en cada ajuda i prestació descrita al 

catàleg s'informa de quina institució depèn per no crear confusió entre els diferents 

òrgans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sobretot, per qualsevol consulta en relació a les ajudes i 

prestacions descrites a la guia podeu consultar-nos a través de 

la següent adreça electrònica: aprenem.atencio@gmail.com o 

trucant al 93 182 49 38, per garantir una atenció més 

personalitzada al cas de cada família.  
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Gestions imprescindibles  

 

Us avancem que hi ha dos gestions imprescindibles abans d'iniciar qualsevol dels 

tràmits descrits a la guia, per poder accedir i sol·licitar-les.  

Aquests són:  

   - DNI de la persona beneficiaria (en aquest cas el nen/a menor amb TEA)  

   - Compte bancari al nom de la persona beneficiaria (en nom de la persona amb 

TEA) 

Us recomanem que pugueu fer aquestes gestions el més aviat possible per iniciar els 

tràmits.  
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1. Documents generals i bàsics:  

1.1 Targeta Acreditativa de la Discapacitat  

 

QUÈ ÉS? 

Actualment, per a les famílies amb nens, nenes i joves amb TEA, no existeix cap 

document específic que reconegui aquesta situació, per això, hem de tramitar la 

targeta acreditativa de la discapacitat per accedir a les principals ajudes i prestacions 

que existeixen.   

És una targeta editada per la generalitat de Catalunya que s’expedeix a totes les 

persones amb discapacitat igual o superior al 33% que ho sol·licitin. Aquesta targeta 

dóna dret a un seguit d’avantatges en els àmbits de cultura, esport, mobilitat, oci i 

lleure, i per accedir a beneficis fiscals (reducció a la Renda, descompte o exempció del 

pagament d’alguns impostos (circulació, matriculació...) que es descriuen al llarg 

d'aquest document.  

TRAMITACIÓ   

Per sol·licitar el reconeixement de la discapacitat s'ha de:  

- Recollir la sol·licitud (model oficial) i presentar, juntament amb la documentació, a 

l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. L'imprès es pot descarregar des de la següent web de la Generalitat:  

També es pot presentar per mitjà la web, si es disposa d'un certificat digital acceptat.  

Pot haver una llista d'espera entre 4 i 6 mesos, fins que et truquen i donen hora per 

acudir a la valoració, on els progenitors han d'anar amb el nen/a i serà atesos per una 

pediatra i una psicòloga que formen l'equip de valoració i orientació (EVO). En el 

moment de la visita podeu aportar diagnòstics i informes de professionals autoritzats.  

A part, l'assistent social ha de proporcionar els tràmits de les ajudes que es poden 

sol·licitar a través del certificat.  

A partir d'aquí, es rep en el vostre domicili per correu ordinari una resolució expressa 

on s'especifica el grau de discapacitat, si es supera el barem de mobilitat i/o el de 

necessitat de tercera persona, així com si aquesta valoració té el caràcter definitiu o 

provisional. Aquesta resolució ve acompanyada del dictamen tècnic facultatiu que ha 

donat lloc al grau de discapacitat.  

BAREM DE MOBILITAT  

És important fer un incís en el barem, ja que també apareix reflectit en el certificat de 

discapacitat, i la resolució d'aquest pot donar com a resultat positiu (SI) o negatiu (NO) 

i amb un afegit si existeix dificultat o no.  

Si tenim barem de mobilitat ens dona accés a altres ajudes de transport que 

s'especifiquen en aquest mateix document, per això és important tenir en compte, que 

el barem de mobilitat es donarà sempre i quan la persona es trobi en algunes 

d'aquestes opcions: (en el nostre cas la que ens interessa més és la opció C) 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-del-grau-de-discapacitat?moda=1
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A. Es usuari de cadira de rodes.  
B. Depèn absolutament de dos bastons per caminar.  
C. Pot deambular però presenta conductes agressives o molestes de difícil 

control a causa de greus deficiències intel·lectuals que dificulten la 
utilització de mitjans normalitzats de transport. 

 
Si la persona no es troba en cap d'aquestes situacions, es valoraran altres indicadors 
que es mostren a la següent taula, i es considerarà que una persona té dificultats de 
mobilitat si sumant les puntuacions obtingudes dona un mínim de 7 punts.   

Font: Real Decret 1971/1999, de 23 de desembre de procediment per al 

reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat 

            Link: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-1546 

NECESSITAT DE TERCERA PERSONA  

En la targeta acreditativa de la discapacitat també apareix l'opció de necessitat de 

tercera persona, amb la opció de SI o No. Aquesta opció es dona en casos de 

persones amb una discapacitat igual o superior al 75%. 

DOCUMENTACIÓ  

-  Sol·licitud de reconeixement (model oficial) 

-  Fotocòpia del DNI de la persona que s'ha de reconèixer amb la discapacitat i si és 

menor de 16 anys fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement. (És un 

requisit per tenir la targeta de la discapacitat que el nen tingui DNI) 

-  Si és menor de 18 anys també fotocòpia del DNI del representant legal (pare, mare o 

tutor). 

-    Informes mèdics o psicològics.  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-1546
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INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

- El certificat es pot tramitar a qualsevol edat, encara que serà provisional fins que 

compleixi 16 anys. En la resolució s'indica quan caduca, i el mes abans de la data de 

caducitat l'equip de valoració es torna a posar en contacte amb la família per citar i fer 

renovació.  

 

-Es possible demanar revisió de grau però ha de passar un mínim de dos anys de que 

li van fer la darrera revisió.  

 

- És un tràmit gratuït.  

- Si no estem d'acord amb la notificació del grau, podem fer una reclamació prèvia en 

el termini de 30 dies des de la data de notificació de la resolució.  

- Actualment, l'organisme responsable d'aquest tràmit és el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies.  

PER MÉS INFORMACIÓ:  

Pots trucar al telèfon d'informació general: 012  

Accedint i fent clic en el seguent link.   

O anar a una de les següents oficines: 

-Direcció General de Protecció Social 

-Oficines de Benestar Social i Família 

-Oficines d'Atenció Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

-Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona 

-Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya 

-Oficines de registre d'entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-del-grau-de-discapacitat?moda=1
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1.2 Títol família nombrosa   

 

QUÈ ÉS? 

Aquest document pot ser útil si tenim més d'un fill/a. És un títol oficial que acredita la 

condició de família nombrosa, l’atorga i el renova el Dept. de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya i comporta diversos beneficis.  

El títol de família nombrosa dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada 

membre de la família, d'ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya i a tot l'Estat, que 

permet gaudir d'avantatges davant de diverses institucions, entitats i establiments 

comercials. Es recomanable preguntar sempre per aquests descomptes. El títol 

individual es lliura juntament amb el títol de família nombrosa. 

El títol té una validesa fins que el fill/filla més gran faci 21 anys i a partir d'aquest 

moment, té una validesa biennal.  

La categoria més comuna en el nostre cas és la categoria general, ja que es pot 

obtenir el títol de família nombrosa si la família té com a mínim dos infants i un d'ells té 

reconeguda una discapacitat.  

La categoria general esta formada per les següents situacions:  

• 4 infants en el cas que els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre 

de membres, superin el 75% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples 

(IPREM). 

 • 3 infants.  

• 2 infants en el cas que un d'ells tingui reconeguda una discapacitat o estigui 

incapacitat per treballar. 

• 2 infants en el cas que el pare o la mare tingui reconeguda una discapacitat amb una 

valoració del 65% o més, o estigui incapacitat per treballar.  

• 2 infants en el cas que la unitat familiar tuteli un germà o una germana de la mare o 

el pare. 

TRAMITACIÓ:  

La tramitació es pot fer a través d'Internet amb firma digital a través del següent link.  

O es pot realitzar de manera presencial presentant el formulari que el podeu trobar en 

el següent enllaç amb la documentació necessària a una de les següents oficines:  

- Direcció General de Famílies 

- Oficines d’assumptes socials i famílies 

- Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers socials i 

Família.  

L'Administració té un termini màxim per expedir els títols de família nombrosa i notificar 

la resolució corresponent, 6 mesos a comptar de l'endemà de la data de presentació 

de la sol·licitud. Tanmateix, sempre que es compleixin tots els requisits i quedin 

acreditats, s'expedirà el títol tan aviat com sigui possible; inclús, si es presenta 

presencialment i es compleixen tots els requisits i tot està correcte, es lliura el títol el 

mateix dia que té entrada la sol·licitud. 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=FAM001SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FTitol-de-familia-
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/15196.pdf
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INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

En el cas de les famílies nombroses amb fills/es majors de 26 anys amb un grau de 

discapacitat reconegut, s'ha de fer presencialment, i demanant cita prèvia.  

AVANTATGES AMB EL TITOL  

Els principals avantatges que accedeix la família són descomptes en beneficis fiscals, 

en educació i cultura, en àmbits de transport i lleure...és recomanable preguntar 

sempre si hi ha algun descompte per família nombrosa.  

Per això, us facilitem un pàgina web on recull els principals establiments, locals, 

tendes, centres...on fan descompte per família nombrosa, i a la vegada, també hi ha  

diferents promocions setmanals per fer diferents activitats. La quantitat és diversa.  

Familia XL:  

Podreu cercar els descomptes per categories, i accedir a la pagina que més us 

interessi:  

http://www.familiaxl.com/ca/inici 

Per altre part, hi ha algunes bonificacions en el cas de subministraments:  

   - Aigua: Des de l'Agencia Catalana de l'Aigua i el Departament de Territori i 

Sostenibilitat  i en casos de famílies que convisquin més de 4 persones o més, poden 

ampliar els trams de la tarifa i el cànon de l'aigua, és a dir, poden ampliar l'impost 

sobre el consum d'aigua.  

Aquesta petició es pot fer a través del formulari online de l'Agencia Catalana de 

l'Aigua.  

Per mes informació podeu fer clic aquí.  

  - Llum i gas: hi ha l'opció de bo social per a famílies nombroses, que normalment és 

un descompte del 25%. Algunes companyies demanen que es tingui contractada la 

tarifa de l'últim recurs. S'ha de preguntar i sol·licitar a la companyia de referència.  

En el cas de l'Impost sobre bens immobles (IBI), existeix una bonificació que es 

tramitarà i s'aplicarà d'ofici en el rebut de l'IBI, sense que sigui necessari sol·licitar-la 

de manera especifica. Només s'haurà de sol·licitar si no es veu aplicada la bonificació 

en el rebut de l'impost.  

Es pot trucar al 010 (per residents de l'àrea metropolitana de Barcelona) o al 807 117 

700 si es fa fora de l'àrea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.familiaxl.com/ca/inici
http://acanet.gencat.cat/scripts/ampliacio_trams/usuaris/frm_EntradaDocument.asp
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Canon-social-de-laigua-00002?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
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MÉS INFORMACIÓ:  

Podeu entrar a la següent pàgina web:  

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa 

Telèfon d’informació: 93 483 10 00.  

Generalitat de Catalunya Telèfon d’informació: 012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa
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1.3 Prestació Econòmica per fill o menor a càrrec                                                                                       

 

QUÈ ÉS? 

Aquesta ajuda la dóna la Seguretat Social, pel fet de tenir un fill o més a càrrec amb un 

grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, i no depèn dels ingressos 

econòmics de la família.  

Es poden donar les següents situacions:  

En el cas de fills menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33% la 

suma serà de 1000€ anuals (250€ trimestrals).   

En el cas de fills majors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65% la 

suma serà de 4.414,80€ anuals (367,90€ mensuals). 

 En el cas de fills majors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 75% la 

suma serà de 6.622, 80€ anuals (551, 90€ mensuals).  

Els beneficiaris de l'ajuda són el pare o la mare o, en el seu defecte, la persona que 

reglamentàriament s'estableixi.  

ON ES TRAMITA? 

- La sol·licitud es pot baixar des de la web de la Seguretat Social en el següent link.  

O demanar-la a l'oficina més propera de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat 

Social).  

- La sol·licitud juntament amb la documentació necessària pot presentar-se a qualsevol 

centre d'atenció i informació de la Seguretat Social i fer-ho de manera presencial.  

RESOLUCIÓ  

 El Director Provincial de l'INSS dictarà resolució expressa i la notificarà a l'interessat 

en el termini de 45 dies. 

Si transcorre aquest termini i no feu cap notificació amb la resolució, podreu entendre 

que la vostra petició ha estat desestimada per aplicació de silenci negatiu i sol·licitar 

que es dicti resolució.  

DOCUMENTACIÓ  

La documentació necessària per tramitar-ho és la següent:  

- Model de sol·licitud (model oficial)  

- DNI del sol·licitant  

- Certificat empadronament: original i còpia  

- Llibre de família: original i còpia 

- Certificat de discapacitat: original i còpia  

 

 

http://www.seg-social.es/Internet_2/Pensionistas/Servicios/Solicitudesdepresta34887/Pensionesotrasprest40968/Prestacionesfamilia41091/BIN41083_2#BIN41083_2
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INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Només cal sol·licitar-ho un cop i es rep la transferència periòdicament a partir del 

següent trimestre de la data en què presenteu la sol·licitud.  

Només es deixa de rebre si canvia la situació familiar i deixeu de complir algun dels 

criteris que donen dret a l’ajut. 

MÉS INFORMACIÓ A: 

Pots trucar al telèfon d'Informació de la Seguretat Social: 900 16 65 65 

O pots entrar a la següent web.   

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Prestacionesfamilia44999/Asignacioneconomica44850/index.htm
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1.4 Deducció I.R.P.F família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per 
persones amb discapacitat a càrrec.   

 

QUÈ ÈS?  

Segons l'Article 81.bis Deducciones por familia numerosa o personas con 

discapacidad a cargo de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre,  del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas:  Els contribuents que presentin els següents 

requisits tenen dret a aplicar una deducció a la Declaració de la renda.  

El cas més comú entre les famílies ens interessa els següents:  

- Família nombrosa: 1.200€ anuals; 2400€ si és família de categoria especial.  

-Família monoparental amb dos fills: 1.200€ anuals.  

-Descendent amb discapacitat: 1200€ anuals per cada descendent.  

Per sol·licitar la deducció els contribuents han d'emplenar les caselles corresponents 

de la declaració de la renda.  

 

En el cas de famílies nombroses amb un fill amb la discapacitat reconeguda són 

COMPATIBLES les reduccions.  

 

Nota: en el següent link hi ha un tutorial de com fer la reducció, on s'indica com afegir 

l'opció "deducció per descendent":  

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

Els beneficiaris que reuneixin els requisits previstos legalment tindran dret a una 

deducció en la quota diferencial, a partir de la declaració d'IRPF 2015. 

 

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les anteriors 

deduccions respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu 

import es prorratejarà entre ells per parts iguals. 

 

COM HO PUC SOL·LICITAR? 

Aplicar la deducció en la casella corresponent de la declaració de renda. 

QUAN ES SOL·LICITA? 

En el moment de fer la declaració de renda.  

ON ES SOL·LICITA? 

Ho has de fer constar en els impresos de declaració de la renda. 

A TENIR EN COMPTE:  

Hi ha l'opció de demanar "abono anticipado" o conegut com a "xec familiar", que 

permet rebre el pagament avançat de la reducció.   

- Requisits per sol·licitar "abono anticipado":  

 - Tenir el títol de família nombrosa o el certificat oficial de 

discapacitat del descendent o ascendent.  

https://youtu.be/qj_vSTqAiS8
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          - Tots els sol·licitants, així com els ascendents i descendents han de 

disposar del número d'identificació fiscal (NIF).  

         - Els sol·licitants han de realitzar una activitat per compte pròpia o 

aliena per la que s'està donat d'alta a la Seguretat Social.   

Com sol·licitar el "abono anticipado":  

- Per via electrònica, presentant el model 143 amb certificat electrònic: 

(https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G613.shtml) per 

cada una de les deduccions a què és té dret en la Seu Electrònica de l’Agencia 

Tributària mitjançant DNI electrònic, certificat digital.  

- Per telèfon a 901 200 345. 

- Fer la presol·licitud a la pàgina web de l'Agencia Tributaria 

(https://www2.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dfnd.pres.web.pred.F143Pre

dec1Servlet) . Un cop validat, anar a "generar PDF", imprimir el document i presentar-

ho a qualsevol delegació Administració de l'Agencia Tributària.  

MODALITAT DE SOL·LICITUD del abono anticipado:  

Individual: s'abonarà a cada sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l'import que 

procedeixi dels indicats, entre el número dels contribuents que poden sol·licitar el 

abono anticipado.  

Col·lectiva: s'haurà de presentar per tots els sol·licitants que tinguin dret a la 

deducció. L'abonament de la deducció s'efectuarà mensualment mitjançant 

transferència bancària a qui figuri com primer sol·licitant, per import de 100€ per cada 

família nombrosa, descendent o ascendent amb discapacitat. 200€ si és família 

nombrosa amb categoria especial.   

MÉS INFORMACIÓ: 

Agència Tributària Estatal:  

-Centre d’Atenció Telefònica de Gestió Tributària:  901 200 345. 

-Servei d’Informació Tributària (estatal):  901 335 533.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G613.shtml
https://www2.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dfnd.pres.web.pred.F143Predec1Servlet
https://www2.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dfnd.pres.web.pred.F143Predec1Servlet
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1.5 Prestació econòmica per naixement en família nombrosa o 
monoparental  

 

QUÈ ÉS?  
 
És una prestació econòmica d'un sol pagament que contempla la Seguretat Social en 
casos de naixement en famílies nombroses o monoparentals.  
 

Aquesta ajuda en casos de famílies nombroses en mateixa convivència s'ha de posar 

d'acord en qui rebrà la prestació, si no hi ha acord, ho rebrà la mare. En casos de no 

compartir convivència el beneficiari serà la persona que tingui la guarda i la custodia.  

En cas de famílies monoparentals el beneficiari serà el progenitor que convisqui amb 

el fill/a i sigui l'únic sustentador.  

 
 
REQUISITS  

Per aquesta prestació és té en compte els ingressos econòmics de la família. La suma 

dels ingressos dels progenitors no poden superar els següents límits:  
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Si els progenitors viuen junts, es tenen en compte els ingressos que han tingut tots dos 

en l'any anterior, encara que el beneficiari sigui un dels dos.  

Per altra part, els fills han de viure en la unitat familiar i dependre econòmicament.  

La prestació com a màxim només pot ser de 1000€ per cada naixement.  

TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ 

- Model de sol·licitud es pot descarregar en el següent link: 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/169359.pdf 

- DNI del sol·licitant i de l'altre progenitor.  

-Certificar d'empadronament dels beneficiaris.  

-Llibre de família  

-Justificant d'ingressos, indicant el nivell de rentes indicat a la sol·licitud.  

I presentar-ho presencialment a les oficines de l'INSS.  

MÉS INFORMACIÓ:  

Des de la web de l'INSS:  

http://www.seg-

social.es/Internet_2/Masinformacion/TramitesyGestiones/Prestacionesfamilia44999/Pr

estacioneconomica/index.htm 

 

http://www.seg-social.es/Internet_2/Masinformacion/TramitesyGestiones/Prestacionesfamilia44999/Prestacioneconomica/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_2/Masinformacion/TramitesyGestiones/Prestacionesfamilia44999/Prestacioneconomica/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_2/Masinformacion/TramitesyGestiones/Prestacionesfamilia44999/Prestacioneconomica/index.htm
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Oficines de l'INSS:  

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Oficinas/Buscador/index.htm?Loc=1&Uni=1&Ini=1&Reg=null&Com

unidad=C 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Buscador/index.htm?Loc=1&Uni=1&Ini=1&Reg=null&Comunidad=C
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Buscador/index.htm?Loc=1&Uni=1&Ini=1&Reg=null&Comunidad=C
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Buscador/index.htm?Loc=1&Uni=1&Ini=1&Reg=null&Comunidad=C
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2. Llei de Dependència  

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

de dependència 

QUÉ ÉS?  

A través d'aquesta llei es poden gestionar diferents serveis i ajudes econòmiques que 

han de rebre les persones amb dependència, i així poder millorar la qualitat de vida de 

la família de la persona.  

Aquest apartat esta dividit en dues parts, primer de tot, els passos que hem de seguir 

per sol·licitar la dependència, i segon lloc, quines ajudes i prestacions són les més 

comunes i practiques per a les nostres famílies.  

Per més informació a:  

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/ 

PROCEDIMENT: 

Per tramitació anar a:  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-

dependencia?category= 

En general el procediment de sol·licitud té 4 passos: 

1. Presentar sol·licitud:  
2. Valoració nivell 
3. Recepció de la resolució 
4. Elaboració del PIA 

 
1. Presentar sol·licitud amb la següent documentació:  

Tràmit a: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-

de-dependencia?moda=1 

a) Formulari de sol·licitud: Es pot baixar del web o recollir a oficines Benestar Social. 

Per descarregar: 

a) Anar a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?moda=1  

b) Anar a apartat de documentació 

c) Baixar al final pàgina i seleccionar "presencialment" 

d) Descarregar pdf "Solicitud Dependencia" 

b) Afegir el document Declaració responsable, un document que serveix per calcular 

la capacitat econòmica, (dades sobre la renda; dades sobre el patrimoni; altres dades 

sobre l'habitatge habitual) i dades de les persones a càrrec de la persona beneficiària.  

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?moda=1
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?moda=1
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?moda=1
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                        - Es pot descarregar en el següent link: 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-

situacio-de-dependencia?moda=1  a l'apartat de documentació.  

c) Dades personals:  

                     - Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF o NIE de la 

persona en situació de dependència, que haurà d'estar vigent (els menors de 18 anys 

també tenen l’obligació de presentar original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del 

DNI/NIF o NIE). 

                          - Acreditació de la representació legal per la qual s'actua. 

                          - Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació o poder 

notarial, que acrediti la representació legal. 

                          - Volant d'empadronament 

d) Dades de Salut 

                     - Informe de salut original de menys de 2 anys on constin els diagnòstics 

vinculats amb la dependència, segons el MODEL 1 adjunt al formulari de "Sol·licitud de 

reconeixement de la situació de dependència". 

2. Valoració de nivell  

La valoració depèn de la Generalitat de Catalunya. La Direcció General de Protecció 

Social controla tot el procés: accés, recepció, registre, gravació i resolució. 

Telèfon: 93 483 10 00 

Mail: protecciosocial.tsf@gencat.cat 

Les sol·licituds de reconeixement de la dependència es deriven als Serveis de 

valoració de la dependència (SEVAD), des d’on es realitzarà la valoració per 

determinar el grau de dependència. Els SEVAD són 23 serveis distribuïts pel territori.  

Al cap d'un termini màxim 4- 5 mesos (el termini de RESOLUCIÓ és de 6 mesos 

segons art RDL 20 202 de 13 de juliol títol III apartat 17, pag 39)  hem de rebre trucada 

del SEVAD per fixar entrevista de valoració. Es recomana trucar periòdicament al 

vostre SEVAD (heu de localitzar el vostre o demanar a Aprenem el llistat de SEVAD). 

Vindrà un professional del SEVAD a fer una valoració de la dependència. Per això 

s'utilitza l'instrument de valoració: barem de valoració de la dependència (BVD):  

Reial decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de 

dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?moda=1%20%20
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?moda=1%20%20
mailto:protecciosocial.tsf@gencat.cat


 

21 
 

personal i atenció a les persones en situació de dependència o podeu demanar a Aprenem si 

voleu.  

Les preguntes són al voltant de l'autonomia de l’infant per fer tasques de forma 

autònoma (menjar, vestir-se, anar al lavabo,.....). El nen/nena ha d'estar present. 

Poden fer alguna pregunta a l’infant però sobretot s'observa el seu comportament. 

Poden demanar veure adequació de la casa, però no sempre ho fan. 

Per infants entre 0 i 3 anys hi ha un instrument de valoració específic (EVE). El podeu 

demanar a Aprenem si voleu, ja que el BVD és aplicable en qualsevol situació de 

discapacitat i en qualsevol edat, a partir dels 3 anys.  

3. Recepció de notificació de reconeixement de la situació de dependència: 

Un cop feta la visita hem d'esperar a rebre la notificació en un termini màxim de 6 

mesos (segons art RDL 20 202 de 13 de juliol títol III apartat 17, pàg. 39). Es 

recomana trucar periòdicament 012.  

Si no hem rebut al cap notificació al cap de 6 mesos (termini efectes de silenci 

administratiu) podem fer un recurs d'alçada.  

Si hem rebut la notificació i estem d'acord, l'expedient passa al vostre ajuntament i cal 

esperar a rebre trucada dels vostres serveis socials per següent pas, l'elaboració PIA.  

Si no estem d'acord podem recórrer. Web per veure procediment 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-

dependencia?category=&moda=3 

Cal presentar recurs d'alçada en termini màxim d'un mes, aportant documentació que 

justifiqui perquè no s'està d'acord (informes mèdics, professionals,....). Hi ha un model 

establert pel Departament que el podeu descarregar en el link anterior, o si no podeu 

contactar amb aprenem.atencio@gmail.com.  

El termini per rebre resposta de l'administració és de 3 mesos. Si no rebem resposta o 

no estem d'acord amb la resposta rebuda contactar amb Aprenem per assessorament 

jurídic. 

Podeu sol·licitar revisió del grau de dependència si hi ha un canvi en la situació de 

dependència amb una evolució de sis mesos a la qual s’hagin aplicat les mesures 

terapèutiques i rehabilitadores i que a criteri mèdic estigui en situació d’estabilització.  

Veure procediment i documentació a: 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-

dependencia?category=&moda=2 

Graus i nivells de dependència segons el BVD, que permet determinar les situacions 

de dependència moderada, dependència severa i de gran dependència.  

  a) Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per realitzar 

diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té 

necessitats de suport intermitent o limitat per a la seva autonomia personal. Es 

correspon a una puntuació final del BVD de 25 a 49 punts.  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=&moda=3
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=&moda=3
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=&moda=2
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=&moda=2
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b) Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per realitzar 

diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no 

requereix el suport permanent d'un cuidador o té necessitats de suport extens per a la 

seva autonomia personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 50 a 74 

punts.   

c) Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per realitzar diferents 

activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total 

d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i 

continu d'una altra persona, o té necessitats de suport generalitzat per a la seva 

autonomia personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 75 a 100 punts.  

Així mateix, el BVD permet identificar els dos nivells de cada grau en funció de 

l’autonomia personal i de la intensitat de l’atenció que requereix segons el Reial decret 

174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència 

establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 

atenció a les persones en situació de dependència.  

 

 

4. Elaboració del PIA 

El PIA (Pla individual d'Atenció) és el document on es recullen les prestacions i serveis 

més adequades per cada persona. Éresponsabilitat dels serveis socials de cada 

ajuntament, que l'elaboren a partir d'una entrevista amb la persona i/o família. 

Un cop rebuda la notificació rebreu la trucada dels vostres Serveis Socials Bàsics 

(ESSB) en un termini màxim de 3 mesos. On es programarà l'entrevista (dia, lloc, 

hora...) per iniciar el PIA. A l'entrevista es requereix la presència de la persona 

beneficiaria ( si és menor, és imprescindible que l'acompanyi la persona que li fa de 

representant legal).  

El PIA el fa el treballador/a social del municipi de residència real de la persona 

beneficiaria.  

Per confeccionar el programa, la persona professional té en compte els aspectes 

socials i de l'entorn de la persona beneficiaria, la capacitat econòmica, les preferències 

i necessitats, així com les disponibilitats de recursos a l'hora d'acordar els serveis i 

prestacions. I ha de comptar amb la PARTICIPACIÓ de la persona beneficiaria/família.  

Es recomana que truqueu periòdicament als serveis socials del vostre ajuntament. 
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Trobareu les eines amb les que es treball per l'elaboració del PIA a 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/r

ecursos_per_a_professionals/elaboracio_del_pia/ 

INCIDENCIES EN LA SIGNATURA DEL PIA:  

Pot haver la possibilitat que el beneficiari no estigui d'acord amb el PIA elaborat, hi ha 

les següents opcions:  

a) Signament del document del PIA, però mostra la disconformitat: en aquest cas 

prevaldrà la proposta del professional, i en tot cas, la persona (beneficiaria) podrà 

presentar, si ho considera oportú, un recurs a la resolució administrativa del PIA.  

b) Si ens neguem a signar la proposta de l'acord, poden passar dues situacions:  

                 - Hi ha l'opció que la persona beneficiaria signi una proposta de 

desistiment (comunicació de desistiment de PIA). El desistiment tanca el procediment 

del PIA, però deixa la possibilitat d'iniciar un nou procediment a instàncies de la 

persona beneficiaria.  

      - Opció de signar un "no acord". Si no signa, quan hagi transcorregut 3 

mesos es caducarà el procediment.   

c) Negació a signar un desistiment, i la persona beneficiaria es beneficia d'algun 

SPSS (Servies Públics de Serveis Socials) i que en el traspàs al sistema de 

dependència surt perdent, sinó comparteix cal resoldre "no acord". En el cas que no 

signi el no acord, s'inicia un procediment de caducitat.  

PRESTACIONS 

Les prestacions que podem acollir a traves de la llei de dependència, n'hi ha moltes, 

però les que ens serveixen a les famílies Aprenem amb menors d'edat són les 

següents:  

Prestacions econòmiques 

 Prestació cuidador no professional  
 Prestació econòmica vinculada al servei 
 Prestació assistent personal 

 
Prestacions servei 

 Servei d'ajuda a domicili: dos modalitats, atenció personal per a la vida 
diària o ajuda tasques domestiques.  
 

Hem prioritzat en aquest apartat  que si alguna família te algun dubte o consulta en 
relació al procediment de les prestacions i en la elaboració del PIA, no dubteu en 
posar-nos en contacte amb nosaltres per poder valorar i respondre adequadament a 
les necessitats de cada família.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/recursos_per_a_professionals/elaboracio_del_pia/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/recursos_per_a_professionals/elaboracio_del_pia/
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3. Ajudes Educatives  

3.1 Beques del Ministeri, Cultura i Esport (MEC) 

 

QUÈ ÉS? 

Són les ajudes que es poden demanar per finançar diferents suports per a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials en els estudis reglats i postobligatoris.  

Hi ha dos tipus, ajuts i subsidis. La quantia dels ajuts depèn del nivell d’ingressos i 

poden ser demanats pels següents conceptes: Ensenyament; transport escolar; 

menjador escolar; residència escolar; transport de cap de setmana; transport urbà; 

llibres i material didàctic; reeducació pedagògica o llenguatge. 

Pel curs 2016/17 van determinar la següent renta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el cas de ser família nombrosa, pels conceptes de transport escolar o urbà i 

menjador, no depèn del nivell d'ingressos.  

QUI HO POT SOL·LICITAR? 

Podran sol·licitar l’ajut l’alumnat que presenti unes necessitats específiques de suport 

educatiu, sempre que hagin estat acreditades. L’acreditació es pot obtenir  a través del 

certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) o de la valoració del EAP de 

referència.  

QUAN ES SOL·LICITA? 

La convocatòria és anual per curs. Es publiquen cada mes de juliol al BOE (Butlletí 

Oficial de l’Estat). En cas de concessió l’ajut no arriba habitualment fins a final de curs 

(als voltants del  mes de maig). Normalment es poden sol·licitar a partir d'Agost fins a 

finals de Setembre.  

Des de l'Associació sempre s'informa de la publicació del BOE.  

ON ES SOL·LICITA? 

Primer s'ha de sol·licitar per Internet a través de la pàgina web del Ministeri ( 

http://www.mecd.gob.es/mecd/) que es pot realitzar a través de firma electrònica,  i un 

http://www.mecd.gob.es/mecd/
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 cop finalitzat el procés, s'ha de presentar al centre on està escolaritzat l’alumne per al 

present curs.  

Si no es disposa de firma electrònica, s'ha d'imprimir el model i presentar-la amb la 

firma manual amb la documentació necessària.  

En el cas de reeducació pedagògica o logopèdia en l'apartat corresponent de la 

sol·licitud l'informe ha d'estar firmat per la coordinadora del centre privat on es fa la 

intervenció.    

Enllaços per sol·licitar la beca:  

- Etapa Infantil (alumnos con necesidad especifica de apoyo educativo 16/17)  

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/infantil 

- Etapa Primària i Secundaria (alumnos con necesidad especifica de apoyo educativo 

16/17) 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria 

MÉS INFORMACIÓ:  

Pots trucar al 910 837 937 en l'horari de dilluns a divendres de 9.00h a 17.30h o al 

telèfon d'informació 060 de l'Administració General de l'Estat.  

O entrar a la pàgina del Ministeri d'Educació:  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/infantil
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/infantil
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
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4. Ajudes tècniques:  

4.1 Programa d'ajuts d'Atenció Social (PUA) 

 

QUÈ ÉS?  

El Programa d’ajuts d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) està 

adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya i ofereix prestacions per a serveis i ajudes tècniques. 

Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al 

desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, 

psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat 

de vida i fomentar la seva integració social.  

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat 

igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.  

La tipologia dels productes de suport són de mobilitat i transport, autonomia personal i 

comunicació i ajudes per a la mobilitat (com adaptació de vehicle o 

obtenció/reconversió del permís de conduir).  

La majoria de les ajudes que trobareu al catàleg són per a persones amb greus 

dificultats motores, físiques i visuals.  

TERMINI  

A l’any 2016 el termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud va ser del 18 

de Juny al 17 d'Agost.  

DOCUMENTACIÓ  

Cal presentar un formulari de sol·licitud, que el trobareu en el següent enllaç.  

A més, cal presentar la següent documentació:  

- Cal tenir la residència legal a Catalunya.  

-Tenir el certificat de discapacitat igual o superior al 33%.  

-En el cas de tractar-se de menors d’edat, fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona 

que actua com a tutor o tutora, i en el cas de majors d’edat amb incapacitació legal, 

fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i fotocòpia 

compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d’incapacitació i nomenament de 

tutor. 

-Dades bancàries de la persona beneficiària que haurà de figurar com a titular del 

compte bancari o d'estalvi també en cas que sigui menor de 14 anys. S'informarà en el 

formulari de sol·licitud.  

- Documents a presentar: són específics a cada tipus de demanda. (Trobareu la 

informació en el següent link de "documentació especifica").  

-Es pot presentar un pressupost o una factura (any de la convocatòria 2016). 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19774
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
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-El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de 6 

mesos a partir de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.  

-Transcorregut el termini establert sense que s’hagi notificat una resolució expressa, 

les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per 

“silenci administratiu”. 

-La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat. 

-Fotocòpia DNI/NIE de la persona o del NIF que cobra la prestació. 

-Document d’autorització de cobrament degudament emplenat. 

-Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 

Generalitat de Catalunya a creditors, degudament emplenada i sense cap esmena, de 

la persona o entitat que cobra la prestació. 

-Es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar.  

A l’hora de sol·licitar quin producte o prestació s'ajusta més a les necessitats de la 

persona del sol·licitant s'ha de tenir en compte i fixar-se a quin número equival l'ajuda 

en el catàleg. 

En el següent link trobareu el catàleg de recursos/productes de l'any 2016 amb la 

documentació especifica que es requereix per demanar-ho:  

(http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/D

EST_columna_dreta/documents/Cataleg_ajudes_PUA_2016.pdf) 

MÉS INFORMACIÓ:  

Pots entrar a la següent pàgina web.  

 

 

 

 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/01c41e09-2208-11e4-af9a-b5f4b3435311?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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5. Temàtica laboral per a les famílies:  

5.1 Permís de Maternitat/Paternitat  

 

QUÈ ÉS?  

Aquest apartat és per indicar que en el cas de tenir un fill amb el certificat de 

discapacitat el permís de maternitat/paternitat es modifica si tenim un altre fill. És una 

prestació per la qual el treballador o treballadora té dret a un descans laboral de 16 

setmanes en cas de part, adopció o acolliment familiar (permanent, preadoptiu o 

simple, sempre que, en aquest darrer cas, no sigui inferior a un any). Durant aquest 

període el treballador o treballadora no perd els seus drets laborals ni salarials. 

En cas de la paternitat:  

La normativa dóna dret a gaudir de 13 dies ininterromputs de permís, ampliables en 

cas de part, adopció o acolliment múltiples. A més, té una durada de 20 dies quan el 

naixement, l’adopció o l’acolliment es produeix en una família nombrosa, quan la 

família adquireix aquesta condició amb el nou naixement, adopció o acolliment, o bé 

quan en la família prèviament hi hagi una persona amb discapacitat. La durada 

indicada s’amplia en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples 2 dies més per 

cada fill a partir del segon, o si un d’ells és una persona amb discapacitat. 

Nota: hi ha la previsió que a partir de l'1 de Gener 2017 s'ampliï la baixa de paternitat 

fins a 20 dies.  

En cas de maternitat:  

En cas de part, durant les primeres 6 setmanes només pot gaudir del permís per 

maternitat la mare, però poden gaudir de la resta del període tant la mare com el pare 

de manera successiva (primer l’un i després l’altre) o simultània (tots dos alhora). En 

cas d’adopció o acolliment (permanent, preadoptiu o simple), tant el pare com la mare 

poden gaudir indistintament del permís en la seva totalitat. En el cas de part, adopció o 

acolliment (permanent, preadoptiu) múltiples, a les 16 setmanes de permís cal sumar-

hi dues setmanes més per cada fill o filla nascut, adoptat o acollit a partir del segon. 

També cal afegir dues setmanes més en cas de discapacitat del fill/a. 

MÉS INFORMACIÓ:  

Institut Nacional de la Seguretat Social Oficines.  

Línia de pensions i altres prestacions: telèfon 901 16 65 65 
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5.2  Reducció de la jornada laboral per tenir cura dels/de les fills/es 
menors de 12 anys i de familiars dependents 

 

QUÈ ÉS?  

És un permís de reducció de la jornada laboral per atendre els fills i filles menors de 12 

anys i familiars directes que no treballen i no poden valer-se per si mateixos atesa la 

seva edat, perquè han patit algun accident o perquè estan malalts. 

S’hi poden acollir tant el pare com la mare, si ambdós treballen. El treballador/a pot 

acollir-se a aquest permís quan tingui la guarda legal i la cura directa d’un menor de 12 

anys, d’una persona amb discapacitat o d’un familiar. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, 23 d'octubre, pel que s'aprova la Llei d'estatuts dels 

Treblladors.  

Articulo 37.Descanso semanal, fiestas y permisos  

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 

años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida 

tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 

proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 

duración de aquella.  

REQUISITS:  

-A fills menors de 12 anys 

-A fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no exerceixi una activitat 

retribuïda. 

QUAN ES SOL·LICITA? 

En qualsevol moment. 

El/la treballador/a té dret a decidir l’horari i la durada del permís, amb una antelació de 

15 dies o lo que determini el conveni. S'ha de tenir en compte els convenis col·lectius 

en el qual el treballador està adherit.  

Las reducciones de jornada son un derecho individual de los trabajadores, hombres o 

mujeres. No obstante, si dos o mas trabajadores de la misma empresa generasen este 

derecho, el empresario podrá limitar su ejercicio.  

Si hi hagués alguna discrepància entre l'empresari i el treballador sobre l'acord horària 

i la determinació dels períodes podran ser resoltes per la jurisdicció social a través del 

procediment establert en l'art. de la Llei 36/2011, de 10 d'Octubre, Reguladora de la 

Jurisdicció Social.  

ON ES DEMANA? 

En el mateix centre de treball. 

MÉS INFORMACIÓ:  

-Consultar la Guia de Prestacions i Serveis a les Famílies en el següent enllaç.  

-Qüestions pràctiques a tenir presents en una reducció de jornada. Fes clic aquí.  

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/03families/01prestacions_i_ajuts/guia_prestacions_families/Guia_2015.pdf
http://www.laboral-social.com/cuestiones-practicas-tener-cuenta-reduccion-jornada.html
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6. Avantatges en el transport:  

Targetes accessibles per a tot el territori:  

6.1 Targeta T- 16 

 

QUÈ ÉS? 

Aquesta targeta és l'anomenada "T-12", però des del desembre del 2016 s'ha ampliat 

l'edat fins als 16 anys.  

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i les nenes de 4 a 16 anys que 

els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport 

públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixi l'infant.  

La targeta és per a nens i nenes residents dels municipis que formen la Corona 1, 2, 3, 

4, 5 i 6 (tot el territori de Catalunya). La zona de validesa de la T-16 serà la zona 

tarifaria on resideixi l'infant.  

La targeta T-16 té un cost d'emissió i gestió de 35€, que serà repercutit a l'usuari en la 

seva primera emissió.  

La renovació de la targeta es realitza sense cost i de manera automàtica fins que el 

nen o nena compleixi els 16 anys. La renovació es rep al domicili sense necessitat de 

tramitar una nova sol·licitud. 

La Targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE, que s'ha de validar a 

cada viatge.  

REQUISITS 

-Estar empadronat a un municipi del sistema tarifari integrat de l'ATM.  

-Tenir entre 4 i 14 anys d'edat.  

-Disposar de DNI, NIE o passaport del menor.  
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El sistema tarifari integrat abraça un total de 296 municipis i es divideix en sis corones i 

diferents sectors tarifaris. 

 

TRÀMITS 

En principi hauríeu de rebre el full de sol·licitud per carta des del vostre ajuntament 

quan l'infant té l'edat mínima (4 anys).  

Si no cal tramitar-ho de la següent manera:  

1) Omplir la sol·licitud a través de la web 

https://ssl.ambmobilitat.cat/T12/T12/SolicitudPaso1.aspx?idi=2 o a les següents 

oficines:  

- A les oficines d'atenció al ciutadà del vostre ajuntament. 

- A les oficines d'atenció al client dels operadors de transport. 

- Per correu postal, en el cas que el vostre ajuntament ús l'enviï.  

2) Es pot presentar la sol·licitud de les següents maneres:  

-De manera presencial:  

1) Empleneu el full de sol·licitud (les tres parts) i signeu-lo :  

https://ssl.ambmobilitat.cat/T12/T12/SolicitudPaso1.aspx?idi=2 

2) Porteu-lo a qualsevol oficina de CatalunyaCaixa, on podreu fer el pagament. (35 

euros) 

3) Introduïu en el sobre de resposta l'exemplar per a l'administració del full de 

sol·licitud segellat per CatalunyaCaixa i una fotocòpia (dues cares) del 

DNI/NIE/passaport del nen o la nena. 

4) Envieu el sobre per correu ordinari. 

-Si no disposeu de sobre de resposta, pot imprimir un exemplar fent clic al 

següent enllaç: http://www.ambmobilitat.cat/pdfs/sobre_imprimible_t12.pdf 

- A través d’Internet:  

-Entreu al web: https://ssl.ambmobilitat.cat/T12/T12/SolicitudPaso1.aspx?idi=2 i 

empleneu i envieu el formulari de sol·licitud, adjunteu la imatge escanejada del 

DNI/NIE/passaport del nen o la nena.  

-Cal imprimir una còpia de la sol·licitud, signar-la i enviar-la a Targeta T-12 ( Apartat de 

correus FD-5 08080 Barcelona) fent servir el sobre resposta disponible en el 

següent enllaç:  http://www.ambmobilitat.cat/pdfs/sobre_imprimible_t12.pdf 

-Feu el pagament amb una targeta de crèdit. 

https://ssl.ambmobilitat.cat/T12/T12/SolicitudPaso1.aspx?idi=2%20
https://ssl.ambmobilitat.cat/T12/T12/SolicitudPaso1.aspx?idi=2
http://www.ambmobilitat.cat/pdfs/sobre_imprimible_t12.pdf
https://ssl.ambmobilitat.cat/T12/T12/SolicitudPaso1.aspx?idi=2
http://www.ambmobilitat.cat/pdfs/sobre_imprimible_t12.pdf
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MÉS INFORMACIÓ:  

- Residents a la ZONA 1 podeu trucar al 010  

-Residents d'altres zones trucar al 902.444.012  

-Entrar a:  

- https://www.t-12.cat/Publica/T12/inicio.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.t-12.cat/Publica/T12/inicio.aspx
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6.2 Descomptes en Rodalies/RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles)  

A continuació us especifiquem quins descomptes hi ha en el servei de Rodalies en el 

preu dels bitllets segons el tipus d'usuari:  

Descomptes:  

- Els Infants menors de 4 anys poden viatjar de forma gratuïta sempre que no ocupin 

plaça al vagó.  

- Targeta Daurada, que la poden obtenir les persones amb discapacitat igual o 

superior al 65%. Amb aquesta targeta hi ha una reducció del 40% en el preu del 

bitllet senzill o d'anada i tornada.  

Les persones amb discapacitat igual o superior al 65% poden anar amb un 

acompanyant amb el mateix descompte.  

La targeta és anual i es pot fer a les mateixes estacions per un import de 6€.  

-Per ser Família nombrosa:  

- Si és de categoria general, el descompte és del 20%.  

-Si és de categoria especial, el descompte és del 50%. 

El descompte s’aplica a tots els bitllets i abonaments personals, tots els dies i a tots els 
tipus de trens. No és aplicable al Bonotren per ser un títol d'ús multi personal. 
Per obtenir els descomptes, l’usuari haurà de presentar el títol oficial en vigor de 
família nombrosa, o fotocòpia compulsada. 

Títols del sistema tarifari integrat de l’ATM: T-Mes, T-Trimestre i T-Jove: 
Descompte del 50% o 20%. 

T-FM/FN 70/90:  permet fer 70 desplaçaments integrats durant 90 dies consecutius. És 
un títol multi personal per als membres d'una única família nombrosa o monoparental. 

-Per ser família Monoparental:  

- Si és de categoria general, el descompte és del 20%  

- Si és de categoria especial, el descompte és del 50% 

 

El descompte s’aplica a tots els bitllets i abonaments personals, tots els dies i a tots els 

tipus de trens. No és aplicable al Bonotren per ser un títol d'ús multi personal. 

Per obtenir els descomptes, l’usuari haurà de presentar el títol oficial en vigor de 

família monoparental, o fotocòpia compulsada. 

Títols del sistema tarifari integrat de l’ATM: T-Mes, T-Trimestre i T-Jove: 
Descompte del 50% o 20%. 
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Transports de la zona Tarifaria 1  

A causa del gruix de la població que hi ha a Barcelona i a tota la zona metropolitana, 

hem afegit també les targetes de transport amb avantatges per a les famílies amb un 

nen/a amb TEA.  

6.3 Carnet Pensionista FGC Generalitat  

 

QUÈ ÉS?  

Després dels avantatges de la T-16, la que surt a compte per a les nostres famílies és 

el carnet pensionista.  

És el títol de transport amb el qual les persones de 65 anys i més, o bé persones amb 

discapacitat poden viatjar gratuïtament o amb descompte per la xarxa ferroviària 

dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la corona 1, xarxa 

d'autobusos i metro, el TramBaix i el TramBesòs, amb excepció dels serveis especials 

i el bus turístic.   

TIPUS DE CARNET  

Hi ha dos tipus de carnet: (normalment la que ens surt a compte és el A)  

 

Carnet de pensionista de tipus A: Per a persones que tenen 65 anys o més, i 

persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat al 33 %, sense 

ingressos per pensió o amb ingressos inferiors a l'Indicador Públic de Renda 

d'Efectes Múltiples (IPREM). Té una validesa de 3 anys.  

 

En aquest cas, el beneficiari de la targeta podrà viatjar gratuïtament per la Corona 1, i 

obtindrà descompte en el bitllet senzill fora de la zona 1.  

 
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.  

 

Carnet de pensionista de tipus B: Per a persones que tenen 65 anys o més, i 

persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, 

amb ingressos per pensió superiors o iguals a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes 

Múltiples (IPREM). És el títol que possibilita l'adquisició de la Targeta multiviatge T-4 

de 10 viatges al preu de 3,90 euros per a l'any 2015. La seva validesa és de 5 anys.  

 

Tindrà descompte en els bitllets senzills fora de la zona 1.  

 

Nota: IPREM 2017: IPREM anual (14 pagues): 7.455,14 euros/any o IPREM mensual: 

532, 51 euros/mes  

 

REQUISITS 

 

-Persones empadronades en el municipi que tenen 65 anys o més.  

-Persones empadronades en el municipi amb una discapacitat igual o superior al 33%.  
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TRAMITACIÓ  

 

Tenir en compte que en el moment de la tramitació s'ha de pagar 5 euros que es faran 

efectius en les estacions de FGC, per domiciliació bancària o per serviCaixa. I es pot 

tramitar en els següents llocs:  

 

- En qualsevol estació de FGC les líneas Llobregat - Anoia o Barcelona - Vallès 

 

- En el carrer Avenir, 6 08006-Barcelona. Teléfono 93 205 15 15  

 

- En el Centre d'Atenció al Client Pl. Espanya o el de Pl. Catalunya.  

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 

És pot presentar durant tot l’any, i s’ha de fer de manera presencial:  

 

• En qualsevol estació FGC de les línees  Llobregat – Anoia o Barcelona- Vallès.  

• Oficina FCG Carnet Pensionista en el carrer Avenir, 6 08006- Barcelona. 

Contacte: 93-205-15-15 

• En el centre d’atenció al Client de Plaça Espanya: 

Horari:  De dilluns a divendres de 9:00h-14:00h i de 16:00h a 19:00h 

 Durant el mes d’agost de 9:00h- 14:00h 

• En el centre d’atenció al Client de Plaça Catalunya  

Horari:  De dilluns a divendres de 7:00h a 21:00h.  

 

 

MÉS INFORMACIÓ  

-Consultar el següent document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fgc.cat/downloads/info_annexa/carnet%20pensionista%202014.pdf
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6.4 Targeta T- ROSA 

 

QUÈ ÉS?  

També hi ha l'opció de la targeta T-Rosa, que és la més coneguda, però no per això, la 

que ens surt més a compte.  

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb 

el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de 

transport públic que operen a la zona tarifària 1 de l'àrea metropolitana de Barcelona.  

-Línies d'autobusos metropolitans de TMB 

-Línies d'autobusos metropolitans de les següents empreses concessionàries de 

l'AMB, dins la zona tarifaria 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), 

SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro),  

AUTHOSA i TCC2 (PR4). 

-Ferrocarrils de la Generalitat (dins la primera corona metropolitana). 

-Metro 

-Trambaix 

-Trambesòs 

-Funicular de Montjuic  

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia 

Blau, Bus Turístic i serveis especials. 

TENIR EN COMPTE:  

Hi ha dues modalitats on l'atorgament d'una o de l'altra depèn del nivell d'ingressos del 

sol·licitant (el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual 

pertany el sol·licitant).  

 - Targeta Rosa Metropolitana, que permet viatjar de manera totalment gratuïta, i té 

actualment un cost inicial de 6,45€/any i es renova anualment.  

                       - Cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, 

ajudes, rendes, etc.)  iguals o inferiors a 8.132 €. 

- Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda, que permet viatjar pagant una tarifa 

reduïda (s'ha de comprar la T-4). Actualment no té cap cost i es renova cada tres 

anys.  

                       - Cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, 

ajudes, rendes, etc.)  iguals o inferiors a 16.264 €. 
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REQUISITS:  

- Cal estar empadronat al municipi de Barcelona  

NOTA: també hi ha la Targeta Rosa Metropolitana per els següents municipis:  

 

DOCUMENTACIÓ 

Cal lliurar la documentació següent per correu a l'adreça:  

Targeta rosa metropolitana,  

Apartat de Correus núm. 861 FD 

 08080 Barcelona, 

 o bé al registre de la seu del districte de residència, la documentació següent: 

1) Imprès de sol·licitud omplert i signat 

Sol·licitud de la Targeta rosa metropolitana (per a persones menors d'edat amb 

discapacitat):  

https://www.amb.cat/AMB_DES/pdfs/Tarjeta_rosa_disminu_ca.pdf  

2) Acreditació de la condició de persona amb discapacitat (certificat de reconeixement 

de discapacitat expedit pel CAD), si es tracta de persones amb discapacitat menors de 

60 anys. 

MÉS INFORMACIÓ 

WEB: https://www.amb.cat/AMB_DES/Billetes/TarjetaRosaMetropolitana.aspx 

o trucar al telèfon: 900 700 077 

 

 

 

 

https://www.amb.cat/AMB_DES/pdfs/Tarjeta_rosa_disminu_ca.pdf
https://www.amb.cat/AMB_DES/Billetes/TarjetaRosaMetropolitana.aspx
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6.5 Passi Metropolità d'Acompanyant  

 

QUÈ ÉS? 

És un document que acredita els seus posseïdors per utilitzar els serveis de transport 

públic col·lectiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb un acompanyant, 

sense que aquest últim hagi de pagar el viatge.  

Té una validesa temporal i es renova periòdicament si es mantenen les condicions 

per ser-ne beneficiari. Permet viatjar a la xarxa metro, les línies d'autobús regular de 

TMB i altres línies de l'AMB.  

El titular del passi d’acompanyant ha de validar el títol de transport que correspongui i 

ha de dur el passi d’acompanyant que permet que la persona que l’acompanyi viatgi 

de franc. Vàlid per a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 

Sud.  

Aquest "passi" no és vàlid per la RENFE ni pels FGC.  

REQUISITS 

Aquelles persones que reuneixin les condicions següents poden sol·licitar aquest 

document:  

- Estar empadronada a un municipi de l'àmbit de la zona 1. 

-Acreditar, i demanar un certificat del SISPAP sol·licitant al CAD que correspongui, 

conforme la persona SÍ necessita un acompanyant en els desplaçaments diaris en 

transport públic col·lectiu. El certificat s'ha de presentar a l’hora de sol·licitar el passi.  

- Tenir més de 4 anys d'edat. 

TRAMITACIÓ  

Es pot fer a través d'Internet:  

-Omplir el formulari web amb les dades corresponents al beneficiari de la targeta 

http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx 

-Adjuntar la documentació en format digital:  

-Certificat de SISPAP que acrediti la necessitat d'un acompanyant en els 

desplaçaments diaris en transport públic col·lectiu. Aquest certificat s'ha de sol·licitar 

als Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) que li 

correspongui. 

-Certificat d'empadronament del vostre ajuntament.  

-Una fotocòpia del DNI per les dues bandes.(encara que sigui menor de 14 anys)  

-Rebreu al  correu electrònic una còpia de la sol·licitud que cal imprimir una còpia, 

signar-la i enviar-la a l'AMB del municipi.  

 

http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx
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O per correu postal:  

-Imprimir la sol·licitud, omplir-la i firmar el document que trobareu en aquesta pàgina 

web, en l'apartat de Correu postal:  

http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx 

Un cop omplerta la podeu enviar per correu a AMB:  

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

Apartat de Correus 861 FD 

08080- Barcelona  

PREU:  

6,45 euros 

VALIDESA:  

Dos anys des de la data d'emissió.   

MÉS INFORMACIÓ:  

Podeu trucar al: 900 700 077 a l'atenció d’àrea metropolitana de Barcelona.  

• http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx 

• https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=1997

0000629&style=ciudadano&language=ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx
http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000629&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000629&style=ciudadano&language=ca
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6.6 TARGETA BLANCA PER LÚS DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT 

ESPECIAL  

QUÈ ÉS?  

És un servei de transport especial de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona per quan no hi ha transport públic regular adaptat. El 

servei es presta amb microbusos, taxis adaptats i taxis no adaptats.  

És un servei de transport de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 

l'Ajuntament de Barcelona (IMD) i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

L'àmbit territorial on funciona el servei és Barcelona, Badalona, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besos i Santa Coloma de Gramanet.  

REQUISITS 

La pot sol·licitar qualsevol persona a partir dels 4 anys amb un certificat de 

discapacitat i mobilitat reduïda empadronada a la ciutat de Barcelona.  

TRÀMITS 

1) Podeu fer el tràmit per internet amb certificat digital: emplenar el formulari de 

sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre 

telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona. 

-S’ha d’omplir el següent formulari:  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/login/default.html?iniciar=Iniciar+el+tr%E0mit

&loginTarget=T697i  

- Adjunteu l’arxiu del document de característiques específiques del tràmit i  resta de 

documentació necessària exposades al següent apartat.  

-Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic. 

2)  Si nó es pot  sol·licitar la targeta blanca a qualsevol de les oficines d'atenció al 
ciutadà (OAC). 

DOCUMENTACIÓ:  

-Fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de reconeixement 

de la discapacitat o notificació de la resolució per la qual es qualifica el grau de 

discapacitat emes pel CAD del SISPAP. En el document ha de constar que SI supera 

el barem de Mobilitat Reduïda.  

- Fotocòpia del DNI del titular.  

RESOLUCIÓ: 

4 mesos, a partir de la data en què l'Ajuntament rebi la documentació. L'Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat enviarà la Targeta per correu postal al 

domicili del titular. 

 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/login/default.html?iniciar=Iniciar+el+tr%E0mit&loginTarget=T697i
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/login/default.html?iniciar=Iniciar+el+tr%E0mit&loginTarget=T697i
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COM FUNCIONA?  

La tramitació és gratuïta.  

El preu del transport varia segons el servei que es demani: 

 

Si s'utilitza el microbús: les targetes individuals o multiviatge s'han de comprar al 

conductor del microbús. El preu és el mateix que la resta de transport urbà. També la 

targeta rosa i la targeta d'acompanyant són vàlides per a aquest servei de microbús.  

 

Si s'utilitza el taxi: el preu del trajecte és el mateix que el d'un bitllet senzill d'autobús 

en l'àmbit de l'EMT (primera corona) i s'ha de pagar en efectiu al taxista.  

En tots dos tipus de vehicles es pot portar un acompanyant sempre i quan la persona 

amb discapacitat porti el Passi Metropolità d'Acompanyant.  

 

COM FUNCIONA EL SERVEI?  

Es pot sol·licitar dos tipus de servei:  

1)Sol·licitar un servei fix (servei que es repeteix en horaris, origen i destinació i que 

es pot programar amb antelació): 

 

1) S'ha d'enviar una carta amb una antelació mínima d'una setmana a CETRAMSA, 

avinguda Diagonal, 230, 5è pis, 08018 Barcelona, o bé un o un correu electrònic 

a pmr@cetramsa.cat. 

2) A la sol·licitud cal especificar el motiu del viatge. 

 

Els serveis es poden anul·lar fins a 1 h abans de l'hora fixada de recollida, trucant al 

telèfon 93 486 04 56.  

 

Cal renovar el servei anualment. El termini de renovació és de l'1 d'abril al 15 de 

maig. Tenir servei un any no pressuposa tenir-ne el següent. 

2)Sol·licitar un servei esporàdic: 

• Per telèfon, trucant al número de CETRAMSA 93 486 07 52 de 8 a 20 h, de dilluns a 

divendres feiners i de 8 a 14 hores els dissabtes, amb una antelació mínima d'una 

hora i màxima de 48 hores. 

 

AVÍS: no hi ha atenció telefònica els dissabtes del mes d'agost ni els dissabtes 

posteriors a divendres festiu. 

 

• Per mitjà del formulari de la web AMB 

(http://www.ambmobilitat.cat/Principales/TransporteEsporadico.aspx), de 8 a 19 hores, 

de dilluns a divendres, amb una antelació de 2 dies laborables. 

A TENIR EN COMPTE:  

- Els viatges amb taxi són compartits per dues persones amb targeta blanca sempre 

que sigui possible. 

mailto:pmr@cetramsa.cat
http://www.ambmobilitat.cat/Principales/TransporteEsporadico.aspx
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- Tant si el servei es presta amb microbús com en taxi es pot portar un acompanyant, 

sempre que la persona amb discapacitat porti el passi metropolità d'acompanyant. 

- Aquest servei no es pot utilitzar com a transport amb finalitat sanitària ni escolar, ja 

que aquests trajectes ja estan coberts per altres serveis públics. 

MÉS INFORMACIÓ: 

-Consultar a la següent web, on es detalla el servei. 

CETRAMSA: és un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Telf: 93 486 07 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amb.cat/es/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/sol-licitud-de-transport-public-especial-per-a-persones-amb-mobilitat-reduida/331691/11696?detailBackURL=http%253A%252F%252Fwww.amb.cat%252Fes%252Fweb%252Fcercador%252Fcercador%253Fp_au
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6.7 Targeta d'Aparcament per a persones amb discapacitat  

 

QUÈ ÉS? 

Targeta personal i intransferible que permet als titulars disposar de certs avantatges 

a l'hora d'estacionar el seu vehicle.   

Avantatges:  

- Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.  

- Aturar el vehicle, pel temps imprescindible, a qualsevol lloc de la via pública, sempre 

que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.  

- Estacionar el vehicle sense limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els 

estacionaments amb horari limitat i zones de càrrega i descàrrega. 

 - Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l’Estat i els estats 

membres de la Unió Europea. 

QUI HO POT SOL·LICITAR? 

Targeta per al conductor: Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda 

igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir. 

Targeta per al no conductor (més comú en el nostre cas):  

- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat. Que presentin 

mobilitat reduïda, de conformitat amb l’annex II del Reial decret 1971/1999, de 23 de 

desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de 

discapacitat, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i 

reconeixement del grau de discapacitat. 

COM HO PUC SOL·LICITAR? 

Targeta per al no-conductor/a (més comú):  

- Sol·licitud (cal emplenar l’imprès oficial). S'ha d'omplir el formulari on es pot 

descarregar a la següent pàgina web:  

https://w9.bcn.cat/tramits/Serveis_socials/impd/TdiscapacitatsindividualESP.pdf 

 -Dues fotografies carnet de la persona titular.  

-Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la 

representació legal de la persona titular, en cas que aquesta sigui menor d'edat o 

estigui incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare. 

- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de 

l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que acrediti que la persona titular supera 

el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a gaudir de la 

targeta o la targeta acreditativa de la discapacitat.  

 

https://w9.bcn.cat/tramits/Serveis_socials/impd/TdiscapacitatsindividualESP.pdf
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INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.  

 

L’Ajuntament notificarà a l'interessat la resolució en el termini màxim de 4 mesos. El 

termini de validesa acostuma a ser de 10 anys per a persones amb discapacitat, 

encara que hi ha supòsits que poden modificar aquest termini.  

 

ON ES SOL·LICITA? 

En qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)  

MÉS INFORMACIÓ 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=1997000022

5&style=ciudadano&language=es 

Et pots adreçar a l'ajuntament on estiguis empadronat o per a més informació et pots 

dirigir a:  

Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres.  

Telf: 93 483 10 00 - accessibilitat.bsf@gencat.cat 

Adreça: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&language=es
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&language=es
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7. Suport econòmic en transport privat:  

7.1 Informació sobre bonificació en l'Impost de Circulació  

 

Aquest impost l'han de pagar els propietaris de vehicles (cotxes, furgonetes, 

motocicletes i ciclomotors, autobusos, camions, tractors remolcs i semiremolcs 

arrossegats per altres vehicles,...) aptes per circular per les vies públiques, qualsevol 

que en sigui la classe i la categoria. 

 

L'impost es paga a l'ajuntament del municipi que consta a la Prefectura Provincial de 

Trànsit. 

  

Però els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 

exclusiu queden exempts d'aquest impost. Aquesta exempció s'aplicarà sempre que 

es mantinguin les circumstàncies estimades, tant als vehicles conduïts per persones 

amb discapacitat com als 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%. 

Per poder gaudir de l'exempció, els interessats hauran d'aportar el certificat de la  

discapacitat emès per l'òrgan competent i signar una declaració on s'especifiqui que el 

vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà destinat al transport 

d'aquesta persona. 

 

Els interessats han de demanar-ne la concessió, indicant les característiques del 

vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Quan el benefici es concedeixi, 

l'Ajuntament expedirà un document que n'acrediti la concessió. 

REQUISITS  

Podran sol·licitar la subvenció els titulars (persones físiques o jurídiques) de vehicles 

privats adaptats i habitualment utilitzats per al transport de persones amb 

discapacitat, d'acord amb la normativa vigent (rampes d'accés, reserva d'espai amb 

guies, els ancoratges i cinturons de seguretat), subjectes a l'IVTM, a la ciutat de 

Barcelona, i amb una potència fiscal no superior als 17 cavalls. 

Els sol·licitants hauran d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries 

amb l'Ajuntament de Barcelona. Aquest requisit es comprovarà directament des de la 

Corporació. 

a) Familiars directes (cònjuges, ascendents i descendents, per consanguinitat afinitat 

o adopció) de la persona passatgera amb discapacitat, que convisquin amb ella; o bé 

persones vinculades amb la persona passatgera amb discapacitat per raó de tutela o 

acolliment (en els termes previstos en el Codi de Família), tot complint també el 

requisit de convivència. Els/les titulars ho hauran de ser de vehicles matriculats abans 

de l'1 de gener de 2003. 

El vehicle haurà d'estar destinat al transport habitual, com a mínim, d'una persona 

amb discapacitat, empadronada a Barcelona, amb grau de discapacitat igual o 
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superior al 33%. Cada persona passatgera no podrà ser assignada a més d'un 

vehicle si és de la família o tutor (aquesta limitació no existirà en els casos en que la 

persona passatgera disposi de vehicles adaptats, un de la família o tutor i altres per 

part de l'entitat on rebi atenció). 

A ON ES TRAMITA?  

A les Oficines d'Atenció al Ciutadà 

El termini per presentar la sol·licitud començarà a comptar l'endemà de la publicació 

de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, i es prolongarà 

durant un termini de 30 dies.   

A any 2017 encara està pendent de la publicació en el BOP. (Butlletí Oficial de la 

Província)  

O trucar al 900 226 226. 
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7.2 Exempció de l'impost de Matriculació de vehicles per a persones amb 

discapacitat   

 

QUÈ ÉS? 

L'Impost de matriculació és un gravamen que tota persona té l'obligació de pagar en 

comprar o adquirir un cotxe ja sigui nou o usat, com a resultat de la seva primera 

matriculació al país. 

L'impost de matriculació és un tema independent a l'Impost municipal de circulació 

(IVTM), que és el que s'abona anualment a l'Ajuntament corresponent.  

 

En determinats casos hi ha exempcions i bonificacions en l'aplicació d'aquest impost, 

que serviran d'estalvi econòmic en la compra del vehicle, com ara: 

-Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% estaran exempts del 

pagament.  

-Les famílies nombroses disposen d'un descompte del 50% en el pagament de 

l'impost de matriculació.  

Els vehicles destinats a l'ús exclusiu de famílies nombroses tindran dret a la reducció 

del 50% a la base imposable de l'import de l'impost de matriculació, respecte dels 

vehicles automòbils amb una capacitat homologada no inferior a cinc places i no 

superior a nou, inclosa en dos casos la del conductor.  

 

REQUISITS:  

-Persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat.  

-El vehicle ha d'anar a nom de la persona amb discapacitat.  

-El cotxe no es pot transmetre durant els quatre anys següents a la data de 

matriculació del vehicle. 

COM HO PUC SOL·LICITAR? 

Cal adreçar-se a la Delegació d'Hisenda que correspon al contribuent segons el seu 

domicili. Aportant Certificat de reconeixement de la discapacitat. 

La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle. 

ON ES SOL·LICITA? 

Es pot anar a:  

- Ag. Tributària Colom  

- Del. Regional Especial Agència Tributà  

- Deleg. Provincial Ag. Tributària  

- Ag. Tributària Gràcia  

- Ag. Tributària Horta  

- Ag. Tributària Pedralbes-Sarrià  

http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400034429&SIPAC=19970000714&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086013291&SIPAC=19970000714&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086009192&SIPAC=19970000714&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086011464&SIPAC=19970000714&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086009196&SIPAC=19970000714&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086009195&SIPAC=19970000714&v=TRAM
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- Ag. Tributària Poblenou  

- Ag. Tributària Sant Andreu  

- Ag. Tributària Sants-Les Corts  

MÉS INFORMACIÓ: 

Podeu entrar a:  

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/faqs/Paginas/faq5.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086011466&SIPAC=19970000714&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086011463&SIPAC=19970000714&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086011465&SIPAC=19970000714&v=TRAM
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/faqs/Paginas/faq5.aspx
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7.3 Reducció de l'IVA en l'adquisició de vehicles per transportar persones 

amb discapacitat  

 

QUÈ ÉS?  

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 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). Cal que 

siguin vehicles automòbils de 5 a 9 places pel seu ús exclusiu (article 66.4 de la Llei 

38/1992). 

 

El vehicle que s'adquireix ha de ser: 

- Venda de vehicles de motor que, prèvia adaptació o no, hagin de transportar 

habitualment a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat 

reduïda, amb independència de qui sigui el conductor dels mateixos. Ha de tractar-se 

de vehicles amb capacitat suficient per traslladar amb la cadira de rodes, o que siguin 

aptes per al transport de persones amb mobilitat reduïda.  

La persona amb mobilitat reduïda:  

- Són aquelles persones que presenten a causa de causes físiques (sensorials o 

motrius), edat, discapacitat intel·lectual o qualsevol altra causa de discapacitat 

manifesta per utilitzar un mitjà de transport, i la situació requereixi atenció o adaptació 

especial. Amb l'acreditació corresponent.  

-Les persones que tinguin dret a la utilització de targeta d'estacionament per a 

persones amb discapacitat, expedida per les corporacions locals, ajustada al model 

europeu i vàlida en tot el territori nacional.  

 

Altres REQUISITS:  

 

-Que hagin transcorregut almenys quatre anys des de la matriculació d'un altre vehicle 

en anàlogues condicions.  

 

-Que no siguin objecte d'una transmissió posterior per actes «inter vivos» durant el 

termini dels quatre anys següents a la data de la seva matriculació. 
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(2) Previ reconeixement per l'Administració Tributària. L'aplicació del 4% d'IVA exigeix que el 

discapacitat utilitzi cadira de rodes o tingui mobilitat reduïda. 

(3) Requisits: 

Prèvia certificació de la discapacitat expedit pels serveis socials de les CC. AA. (A Ceuta i 

Melilla l'expedeix l'IMSERSO). 

 

COM HO PUC SOL·LICITAR? 

Adreçar-se a qualsevol oficina de l'Agència Tributària i omplir l'imprès model:  

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_T

ributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/04/mod04.pdf   

Adjuntant la documentació corresponent segons el cas (apart del certificat de 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_T

ributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/04/mod04.pdf   

reconeixement de discapacitat).  

Si no és la primera vegada que el sol·licitant s'acull a aquesta reducció, han d'haver 

passat quatre anys des de l'anterior (a no ser que el vehicle adquirit llavors estigui de 

baixa definitiva). 

Es pot fer a través d'internet:  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Ayuda/GZ13.shtml 

QUAN ÉS SOL·LICITA? 

La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle. 

Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el seu 

domicili, i tramitar l'imprès corresponent. 

El termini de resolució és de 6 mesos. És un tràmit gratuït.  

ON ÉS SOL·LICITA? 

- Ag. Tributària Pedralbes-Sarrià  

- Ag. Tributària Horta  

- Ag. Tributària Sant Andreu  

- Ag. Tributària Gràcia  

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/04/mod04.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/04/mod04.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/04/mod04.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/04/mod04.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Ayuda/GZ13.shtml
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086009195&SIPAC=19970000710&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086009196&SIPAC=19970000710&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086011463&SIPAC=19970000710&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086011464&SIPAC=19970000710&v=TRAM
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- Ag. Tributària Sants-Les Corts  

- Ag. Tributària Poblenou  

- Ag. Tributària Letamendi  

- Ag. Tributària Colom  

 

MÉS INFORMACIÓ:  

Web Agència Tributària:  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Ayuda/GZ13.shtml 

http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086011465&SIPAC=19970000710&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086011466&SIPAC=19970000710&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400034404&SIPAC=19970000710&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400034429&SIPAC=19970000710&v=TRAM
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Ayuda/GZ13.shtml
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8. Avantatges en Salut:  

8.1 TSI CUIDA'M -TARGETA SANITARIA 

QUÈ ÉS?  

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves 

característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions 

diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. Identificar 

des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI Cuida’m 

permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls 

pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats.  

Va destinada també a les persones amb TEA.  

 

 

AVANTATGES de la targeta:  

 La priorització en l'accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores en 
les sales d'espera. 

 Facilitar l'acompanyament al pacient en les zones d'urgències o d'activitats 
diagnòstiques i l'acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris. 

 La flexibilitat en el temps dedicat a la consulta (amb la previsió d'un espai i 
un temps específics). 

 Facilitats en les consultes no presencials, en l'atenció domiciliària i en l'accés 
a l'hospital de referència en demandes urgents del SEM. (Sistema 
d'Emergències Mèdiques)  

 Les actuacions proactives del 061 CatSalut Respon. 

 L'atenció especial en el transport sanitari i l'acompanyament, si és 
necessari.  

 
 

TRAMITACIO  

La demanda de la sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan determinats professionals dels 

centres, o bé la mateixa família la pot demanar. En el cas de las persones amb 

autisme es pot sol·licitar a través del CDIAP, CSMIJ, CSMA, metges de família i 

pediatres.  

La sol·licitud s'ha de trametre a la regió sanitària de la persona destinatària, on es farà 

el registre. En el termini màxim d'1 mes del registre, el destinatari rep la TSI Cuida'm al 

domicili. 



Avantatges en transport  
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Copieu el següent link i a l'apartat de "Informació relacionada" trobareu la sol·licitud:  

http://catsalut.gencat.cat/es/proveidors-professionals/tsi-cuidam/#bloc4 

MÉS INFORMACIO   

Trucar al: 061 Cat Salut  

O entrar a la web: http://catsalut.gencat.cat/es/proveidors-professionals/tsi-

cuidam/#bloc4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


