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RECOMANACIONS 

PRÈVIES

o DNI 

o Compte corrent

o Comunicar canvis



Certificat
de

Discapacitat
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1. Què és

Reconeixement
administratiu de 
la discapacitat

2. Finalitat
Compensar els
desavantatges
socials que implica, 
donant accés a 
drets i prestacions

3. Drets

Convenció 2006 





Sol·licitud
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Adjuntar informes mèdics, psicològics o socials

En qualsevol moment, 

2 anys des de la darrera valoració, amb excepcions

Telemàtica o presencial

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies



Valoració

Prèvia citació

Equips de valoració i orientació (EVO) per a persones amb discapacitat (CAD)

Es realitza un examen presencial que valora limitacions (físiques, psíquiques, 
sensorials) Barem del Reial decret 1971/1999

Portar informes mèdics

Metge, Psicòleg (riscos psicosocials) i Treballador familiar (informe d’ajudes)



Dictamen

Conté:

• Diagnòstic/cs

• Graus o clases ( 1 a 5)

• Grau de discapacitat (%)

• Necessitat de 3ª persona  (si + 75%)

• Barem de mobilitat

Cadira de rodes

Camina amb 2 bastons

“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”.



Dictamen

On és vàlid:

A tot el territori espanyol

Quina durada té:

Permanent o temporal (vàlid fins a...)

Nova valoració del CAD quan arriba límit de vigència.

I si no hi estem conformes?

Reclamació prèvia a la via social (1 mes)

Recurs a jutjat social (amb advocat)



Targeta acreditativa 
de la discapacitat

o Es tramet amb la valoració de la discapacitat.

oPer a certificacions anteriors cal sol·licitar-la.



I ara que ho tinc,

a què tinc dret?





https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiadeayudasparalasfamilias2019.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiadeayudasparalasfamilias2019.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Renta/2018/Folletos/Folleto_Normativa_discapacidad_2018.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Renta/2018/Folletos/Folleto_Normativa_discapacidad_2018.pdf


Títol de família
nombrosa

oCada fill amb discapacitat compta com a 2.

o Si un progenitor té discapacitat +65%.

o Si 2 progenitors tenen discapacitat +33% és
FN amb 2 fills.



Què em convé al·legar ?

+



ALGUNS AVANTATGES 

DE  LES  FAMÍLIES 

NOMBROSES

S’estenen els beneficis a tota la família

• Estudis postobligatoris (gratuïtat o 50%)

• Subsidis de les beques nee del MECD.

• Bonificacions IBI

• Descompte SS per contractar servei
domèstic o cuidadors.

• Abonament anticipat de les deduccions de 
l’IRPF.

• Bo social electricitat (25% - 40% renda)



PRESTACIÓ   

PER FILL

A CÀRREC

No depèn dels ingressos

- 18 anys, discap. + 33%  1.000 €/any 
(250 € trimestrals)

+ 18 anys, discap. + 65%    392 €/mes

+18 anys, disc + 75% i 3ª p.  588 €/mes

Tresoreria de la SS 



PENSIÓ NO

CONTRIBUTIVA

+ 65%  392 € /mes

+ 75% + 3ª persona 588 € /mes

• Es redueixen en funció de rendes 
pròpies i del nucli familiar

• Mínim garantit 98 € /mes



AVANTATGES

FISCALS

IRPF
Rendes exemptes:

• Prestacions de la SS (ajuts, pensions, 
subsidis per discapacitat)

• Plans de pensions i patrimonis protegits a 
favor de la persona amb discapacitat.

• Obres o instal·lacions d’adaptació
d’habitatge propi o de familiar, tant el 
propietaris com els llogaters.



DESGRAVACIONS 

FISCALS

IRPF 
Deduccions:

- mínim personal i familiar per discapacitat  de:  
- contribuent

- fills (compatibles amb FN)

- ascendents

- per lloguer habitatge habitual (tram autonòmic)
Discap. + 65% (10% fins a 300 € anuals / 600 en 
declaración conjunta)
Mínim imposable total - mínim personal i familiar =
-20.000 €
Lloguer -10% dels rendiments nets
Idem per a famílies nombroses, però el límit és de 600 
€ per contribuent!!!



Transport públic

Targeta rosa AMB

*Gratuïta

*Tarifa reduïda (=T4)

Passi metropolità
d’acompanyament

Si necessitat de 3ª persona

Targeta daurada de RENFE

40% en tarifes ordinàries

+ Targeta d’acompanyant

Si discapacitat és +65%



Transport privat

Exempció de l’impost de 
circulació del vehicle
habitual

Exempció de l’impost de 
matriculació

Reducció de l’IVA per  la 
compra o reparació d’un
vehicle amb mobilitat
reduïda

Targeta d’aparcament
(mobilitat reduïda) 



EDUCACIÓ

Beques MECD per a estudiants amb necessitats
especifiques.

Reserva de plaça en centres escolars d’educació
obligatòria.

Estudis postobligatoris i universitat

* Reserva de plaça del 5%

* Exempció total del preu de matrícula



SUBMINISTRAMENTS

Bo social en electricitat

• -25% en factures.

• Pagament fraccionat en 4 mesos.

• No es pot tallar el subministrament per impagament 
(requisits concrets).

FN sense requisits econòmics. Si es compleixen, el 
descompte arriba al 40%

Persones amb discapacitat, cal requisits econòmics



SANITAT

Tarjeta Cuida’m

Per a discapacitat intel·lectual, demències, 
trastorns de conducta i autisme.

• Prioritat en l’atenció.

• Es procuraran espais adaptats.

• Es permetrà acompanyant.

• Prioritat en el transport mèdic i 
acompanyant





https://www.youtube.com/watch?time_continue=
3&v=cjYM6HAUZZ0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=VQ5BSOUrx60

https://www.youtube.com/watch?v=UKu832m-lBI

https://www.youtube.com/watch?v=NlObVO966Ic

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cjYM6HAUZZ0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VQ5BSOUrx60
https://www.youtube.com/watch?v=UKu832m-lBI
https://www.youtube.com/watch?v=NlObVO966Ic


MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA ATENCIÓ


