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1. Introducció - Què puc fer pel meu fill/a?

► Objectius: 

► Remarcar la importància de què els nostres fills percebin tots aquells 

serveis i recursos adreçats per a persones amb necessitats especial 

des de l’inici del diagnòstic, ja que és un DRET que tenen els afectats 

amb SPW i les seves famílies. 

► Rellevància de les valoracions de percentatge de discapacitat i grau de 

dependència.

► Disposar d’informació actualitzada sobre tràmits i prestacions.

► Marcar un pla de futur i treballar pel seu benestar.



2. Grau discapacitat - Grau dependència

DISCAPACITAT

DISCAPACITAT

DEPENDÈNCIA

DEPENDÈNCIA

➢ Les valoracions del percentatge de discapacitat i grau de dependència són 

tràmits diferents.

➢ Tenir un % de discapacitat NO implica ser dependent, però tenir un grau de 

dependència sí que implica un % de discapacitat.



3. Reconeixement i revisió valoració % discapacitat.

Adjuntar Informes actualitzats on constin els diagnòstics i els graus 
d’afectació i/o seqüeles i limitacions.

SOL·LICITUD

⚠IMPORTANT: Es valoren les seqüeles de les patologies, NO la patologia en si.

APORTAR UN INFORME SOCIAL AJUDA A LA VALORACIÓ. 

VALORACIÓ 

DELS TÈCNICS

Revisió de tota la documentació aportada.

•Entrevista.

•Elaboració de l’informe tècnic.

•Codificació i puntuació.

•Emissió dictamen tècnic.



⮚ Percentatges i aspectes a tenir en compte:

3. Reconeixement i revisió valoració % discapacitat.

BAREMS MOBILITAT

ACOMPANYANT 

(3ª PERSONA)

Pilots = o > 75% de grau, 

activació reconeixement 

de grau de dependència.

Els barems d’acompanyament

i mobilitat positius donen

accés a alguns avantatges

relacionats amb: transport

públic, targeta, reserva

d’aparcament (si =o>65%),

targeta blanca de transport...



► Del 33 % al 64 %: els avantatges són els mateixos.

► Del 65% al 74%: Increment de les deduccions fiscals. Possibilitat de 

sol·licita Prestació per Fill A Càrrec i la  PNC d’Invalidesa si 

compleixen els altres criteris de la prestació.

► = o > 75%: S’activa reconeixement grau de dependència(si no està ja 

valorat). Aquesta valoració no és vinculant si prèviament no s’ha 

gestionat la sol·licitud.

► Si = o >75% + valoració dependència positiu, increment de les 

deduccions fiscals.

Un reconeixement = o + 

de 75% i tots els barems 

positius equival a un 

100%.

No cal fer revisions.

Les revisions es poden demanar en

qualsevol moment si apareixen noves

limitacions i/o patologies.

3. Reconeixement i revisió valoració % discapacitat.



Avantatges vinculats al Reconeixement de Grau de 

Discapacitat, consultar a: 

► https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/

11discapacitat/DEST_columna_dreta/avantatges_persones_dis

capacitat.pdf

► Institut Municipal de la Discapacitat.

3. Reconeixement i revisió valoració % discapacitat.

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/DEST_columna_dreta/avantatges_persones_discapacitat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/es/impd/instituto-municipal-personas-con-discapacidad


4. Reconeixement i revisió valoració grau dependència.

SOL·LICITUD I TRÀMIT: Presentar la sol·licitud omplerta degudament 

a les oficines d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-

la-situacio-de-dependencia?category=&moda=1

VALORACIÓ 🡪 Es realitza al domicili habitual de l’afectat, per 

l’equip de valoració de la dependència (SEVAD).

► La valoració té en compte tant els informes de salut de la persona com 

l'entorn en què viu.

► En afectats des de 0 al 3 anys utilitzen un barem específic adaptat.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=&moda=1


► Les revisions es poden demanar en

qualsevol moment si apareixen noves

limitacions o patologies.

► No es poden efectuar valoracions si el pacient

es troba ingressat a l’hospital, si no es troba

clínicament estable o està en un procés

rehabilitador.

► Recurs d’alçada: Es presenta quan no s’està

d’acord amb la valoració.

4. Reconeixement i revisió valoració grau dependència.

Grau I. Dependència 

moderada

(25 a 49 punts) 

Grau II. Dependència 

severa

(50 a 74 punts) 

Grau III. Gran 

dependència

(Més de 75 punts)



Servei de prevenció 

de dependència i 

promoció de 

l’autonomia 

Teleassistència

Atenció social 

domiciliària

Centres de dia

Serveis residencials 

en diferents 

modalitats

Prestacions 

econòmiques:

- Prestació vinculada a 

un servei

- Prestació de suport al 

cuidador no 

professional

- Prestació d’assistent 

personal

Per a tots els col·lectius de persones amb 

dependència

SERVEIS PRESTACIONS

LA CARTERA DE SERVEIS I PRESTACIONS A LA DEPENDÈNCIA

Des de l'1 d'abril de 2019, les 

persones cuidadores poden 

sol·licitar l'alta en el conveni 

especial de persones 

cuidadores no professionals de 

les persones en situació de 

dependència en les ofiicines de 

la Seguretat Social. 



MODALITATS DE PRESTACIONS

CONTRIBUTIVES NO CONTRIBUTIVES

● Prestacions de “Mort i Supervivència”: 

Pensió orfandat; Simple / Absoluta. 

● Prestació no contributiva: per fill/a 

i acollits a càrrec

● Prestació no contributiva: per 

discapacitat.

5. Prestacions i ajuts econòmics.



5. Prestacions i ajuts econòmics: 

Prestació per fill a Càrrec (Modalitat No Contributiva).

És una assignació econòmica de la Seguretat Social que es

reconeix per cada fill a càrrec del beneficiari menor de 18 anys o

major de 18 anys afectat per una discapacitat igual o superior al

65% amb independència legal de la seva filiació, així com per als

menors acollits en acolliment familiar, permanent o preadoptiu.



★ A qui va dirigit?

○ Les persones que resideixen legalment en territori espanyol i que tenen 

a càrrec fills amb:

■ Menors de 18 anys, amb una discapacitat igual o superior al 33%.

■ A partir de 18 anys, serà necessari tenir un mínim de 65% de 

discapacitat.

○ No hi ha establert límit d'ingressos familiars en el cas de fills amb 

discapacitat. En el cas que aquest fill major d'edat treballi, els seus 

ingressos no poden superar el Salari Mínim Interprofessional (SMI). 

5. Prestacions i ajuts econòmics: 

Prestació per fill a Càrrec (Modalitat No Contributiva).



Imatge 1- Font:Prestació per fill a càrrec discapacitat. Seguretat Social. MUGEJU.

● Quin és l’import?

➔ La quantia es determina anualment i està exempta del IRPF.

➔ Varia en funció de l'edat i del grau de discapacitat del fill.

➔ En els fills majors de 18 anys i a partir del 75% de discapacitat amb el barem de 3ª persona

comporta un complement de 50% de la prestació.

Prestació per fil a càrrec discapacitat (Any 2022)

Causant Import Mensual de la 

Prestació

Menors 18 anys (Discapacitat igual o superior 33%) 83,33 €

Majors 18 anys(Discapacitat igual o superior 65%) 417,70€

Majors de 18 anys (Discapacitat igual o superior al 75% i necessitat 3ª persona). 626,60€

5. Prestacions i ajuts econòmics: 

Prestació per fill a Càrrec (Modalitat No Contributiva).



Incompatible amb:

≠ PNC per discapacitat.

≠ RGC, IMV… o altres subsidi de garantia d'ingressos mínims.

Compatibilitat amb:

= Pensió d'orfenesa: simple o absoluta (compatible).

=Prestació per Cuidador No Professional (CNP) de la llei de dependència.

=Compatible amb rendes del treball fins a un 100% del SMI.

A tenir en compte ⚠:

- Fill/a, major d’edat, discapacitat = o >75%, SENSE modificació de capacitat legal (Mesures

de Suport), es deduirà de la prestació CNP de dependència l'import del complement de 3a

persona, o es dedicarà al copagament del servei residencial, si és el cas.

-És obligatori informar l'administració de canvis econòmics o incompatibilitats en el moment en

què es produeixen; en cas contrari es genera un deute per pagaments indeguts.

5. Prestacions i ajuts econòmics: 

Prestació per fill a Càrrec (Modalitat No Contributiva).



► Prestació no contributiva: per discapacitat.

► És una prestació econòmica individualitzada de caràcter periòdic 

a favor de persones amb una discapacitat permanent igual o 

superior al 65%.

► En els casos en què el grau de discapacitat sigui igual o superior 

al 75% i superin barem de tercera persona, es tindrà dret a un 

complement equivalent al 50% de l'import de la pensió íntegra.

► La quantia de la prestació varia en funció dels ingressos 

econòmics personals i de la unitat familiar. 

► La quantia màxima pel 2022 és de: 421,40€ per 14 mensualitats 

a l'any; 632,10€ mensuals amb ajuda de 3a persona.

5. Prestacions i ajuts econòmics: PNC per discapacitat.

A tenir en comtpe:

• Tributa a Hisenda.

• NO és compatible 

amb la prestació Per 

Fill a Càrrec i amb 

pensió d’orfandat.

• Més info:

https://dretssocials.gencat.c

at/ca/ambits_tematics/perso

nes_amb_discapacitat/pensi

o_no_contributiva_invalides

a/

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/pensio_no_contributiva_invalidesa/


Les prestacions per mort i supervivència estan destinades a compensar 

la situació de necessitat econòmica que produeix, per a determinades 

persones, la defunció d'altres. 

● Viduïtat 52%

● Prestació Temporal de Viduïtat 52%

● Orfandat 20%

● Pensió a favor de familiars 20%

● Subsidi a favor de familiars 20%

● Auxili de defunció

● Indemnitzacions per accident de treball o 

malaltia professional.

L’import de la pensió és 

calcula amb el % 

corresponent de la base 

reguladora del causant

5. Prestacions i ajuts econòmics: Mort i Supervivència.



{Per aquelles persones que es troben donades d’alta al Règim d’Autònoms }

Aquestes prestacions són contributives, cosa que significa que depenent del

nivell de cotitzacions de l'autònom a la Seguretat Social i la seva quantia es

calcularà sobre la base del que va contribuir al Règim Especial de

Treballadors Autònoms (RETA) abans de la seva defunció.

5. Prestacions i ajuts econòmics: Mort i Supervivència.

Com MÉS es cotitza,

MAJOR serà la pensió que cobraran els familiars.



Quan una persona mor i deixa fills menors o adolescents, aquests té dret a

una pensió d'orfandat abonada pel sistema de la Seguretat Social.

Consisteix en una pensió que es concedeix als fills de la persona, que

reuneixin els requisits corresponen (dependre econòmicament).

● Les persones menors de 21 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o

majors de 21 anys amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa tenen dret a rebre

una pensió permanent per la defunció d'un familiar de primer grau, sempre que no efectuïn un

treball lucratiu que comporti uns ingressos superiors en el seu còmput anual al 75% del salari

mínim interprofessional.

Enllaç procediment:

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45659/45664?changeLanguage=ca

5. Mort i Supervivència: Pensió d’Orfandat.

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45659/45664?changeLanguage=ca


€ IMPORT EN FUNCIÓ DE TIPOLOGIA:

► Orfandat simple (mort d'un progenitor): el 20% de la base

reguladora del causant per a cada orfe.

► Orfandat absoluta (mort dels dos progenitors): si únicament un

dels pares origina prestacions, s'incrementarà el 20% de la

base reguladora per a cada orfe, amb el percentatge del 52%

assenyalat per a la pensió de viduïtat.

5. Mort i Supervivència: Pensió d’Orfandat.



Pensió d’Orfandat Prestació per fill a càrrec 
COMPATIBLE

Font d’Ingressos econòmics per a la 

persona amb discapacitat

5. Mort i Supervivència: Pensió d’Orfandat.



► Mesures de suport de la capacitat jurídica de les persones amb

discapacitat.
Jornada Jurídica SOM Fundació: https://www.praderwillicat.org/es/jornada-juridica-

con-som-fundacio-10-12-2021/

Més Info Seu Judicial Gencat: https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/suport-

discapacitat/

► Patrimoni protegit. El patrimoni protegit de les persones amb

discapacitat és un conjunt de béns (diners, propietats o drets) destinat, en

exclusiva, a la satisfacció de les necessitats vitals d’una persona. Sent

així, una protecció econòmica per tal de satisfer les necessitats vitals de les

persones amb discapacitat.

► Testament. Document legal on pot determinar deixar el patrimoni familiar

a la persona amb discapacitat i també establir un sistema d’administració

a favor seu.

6. Àmbit jurídic: Protecció jurídica.

https://www.praderwillicat.org/es/jornada-juridica-con-som-fundacio-10-12-2021/
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/suport-discapacitat/


7. Altres ajuts i beneficis.

► Família Nombrosa: Pot obtenir aquest títol aquella unitat familiar

amb mínim dos fills, i almenys un d’ells valorat amb discapacitat

igual o superior al 33%. Beneficis: Descomptes.

Sol·licitud i Més info:

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

nombrosa

► Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat

(PUA)🡪 Objectiu: Contribuir a les despeses ocasionades per

l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la

promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat.

Depèn nivell renda. Convocatòria anual.

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


7. Altres ajuts i beneficis.

► Ajut per alumnat amb necessitats especials. (A partir dels 2 anys)
Convocatòria anual. Ajut econòmic individualitzat per cobrir despeses en l’àmbit 

educatiu. És valora capacitat econòmica (nivell de renda). Sol·licitud i més info: 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-

necessitat-especifica-de-suport-educatiu

► Ajudes fiscals.

❑ Disminució de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF);

Exoneració d'impostos de Circulació (impost de matriculació i impost de vehicles de tracció

mecànica).

❑ Disminució de l'IVA en la Declaració de la Renda;

Bons en l'impost de Patrimoni. Reducció Impost de successions i donacions.

Alguns d'aquests beneficis fiscals poden estar subjectes a les diferents normatives territorials així

que, per a beneficiar-te d'elles, consulta al teu ajuntament.

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu


► Abonament anticipat - deducció de família nombrosa, per ascendent amb dos fills o
per persones amb discapacitat a càrrec.

Fruit de la Reforma Fiscal de l’any 2015, es permet deduir de la quota de l'IRPF (Impost sobre
la Renda) fins a 1.200 € anuals, o bé sol·licitar l'abonament anticipat d'aquesta quantitat
(mitjançant transferència de 100 € mensuals).

SUPÒSITS:

– Descendent amb discapacitat: 1200 euros anuals per cada descendent.

– Ascendent amb discapacitat: 1200 euros anuals per cada ascendent.

– Família nombrosa: 1200 euros anuals; 2400 euros si la família és de categoria especial.

7. Altres ajuts i beneficis.

Es pot sol·licitar mitjançant el Model 143 IRPF.

Enllaç tràmit:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/procedimientoini/G613.shtml

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/procedimientoini/G613.shtml


DOCUMENTS D’INTERÈS:

➔ GUIA DE PRESTACIONS I SERVEIS A LES FAMILIES. GENERALITAT 

DE CATALUNYA (2022).

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/03families/01prestacions_

i_ajuts/guia_prestacions_families/guia-prestacions-serveis-families.pdf

➔ NORMATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Ag. Tributaria 

2021)
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Biblioteca/Folleto/Renta_2021/Foll

eto_Personas_discapacidad.pdf

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/03families/01prestacions_i_ajuts/guia_prestacions_families/guia-prestacions-serveis-families.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Biblioteca/Folleto/Renta_2021/Folleto_Personas_discapacidad.pdf


Per a qualsevol dubte o consulta de tràmits i prestacions de l’INSS

(Seguretat Social) , poden posar-se en contacte amb INSS per 

telèfon o pagina web per demanar cita prèvia. O inclús poden enviar 

una carta certificada exposant els fets, com una instancia genèrica

d’exposo i sol·licito.

Enllaç cita prèvia amb l’INSS:

https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita+previa+para+pensio

nes+y+otras+prestaciones/13cita+previa+para+pensiones+y+otras+prest

aciones

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones/13cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones


► EVO Laboral: L’Equip de Valoració i Orientació Laboral té la funció

de valorar la capacitat laboral de la persona amb discapacitat i emetre

un certificat d'adequació a lloc de treball; si cap a l'empresa ordinària,

o bé cap a un centre especial de treball, o cap a un servei

ocupacional d'inserció, etc.

► EVO Residencial. Elaborar els informes i dictàmens d'adequació

d'accés serveis i prestacions especialitzades: centres de dia,

residències, suport a l'autonomia a la pròpia llar, pis tutelat, llar-

residència... També valoren ajudes tècniques, ajuts per a mobilitat i

transport i ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació.

8. Altres valoracions: Evo Laboral /Evo Residencial



On he de presentar la sol·licitud?

Us heu de posar en contacte amb ell Centre d'Atenció a les

persones amb Discapacitat (CAD) que us correspongui per zona de

residència.

En aquests centres s'ubiquen els equips de valoració i orientació

(EVO), equips multidisciplinars formats per director/a, metge/essa,

psicòleg/loga, treballador/a social i personal administratiu.

Més informació:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_d

iscapacitat/serveis_dinformacio_orientacio_i_valoracio/

8. Altres valoracions: Evo Laboral /Evo Residencial

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/serveis_dinformacio_orientacio_i_valoracio/


8. Altres valoracions: Evo Laboral /Evo Residencial

Centre d’Atenció a la 

Discapacitat.

Zona d’Influència

CAD Paral·lel Barcelona ciutat.

CAD Badal L´Hospitalet del Llobregat, comarques del Garraf, l´Anoia, 

l´Alt Penedès i Baix Llobregat.

CAD Badalona Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i 

Badalona, Comarques del Maresme i Vallès Oriental.

CAD Terrassa Comarques del Vallès Occidental, Osona, Bages i 

Berguedà.

CAD Girona Girona ciutat i comarques.

CAD Lleida Lleida ciutat i comarques lleidatanes.

CAD Tarragona Tarragona ciutat i comarques Tarragonines

CAD Terres de l’Ebre Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i 

Terra Alta.

Enllaç CAD Catalunya: 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/entitats_

i_establiments_atencio_discapacitat/directori_destabliments_datencio_a_persones_am

b_discapacitat/

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/entitats_i_establiments_atencio_discapacitat/directori_destabliments_datencio_a_persones_amb_discapacitat/


Dades de contacte: 

Carla Palés Lozano

Treball Social

treballsocial@praderwillicat.org

+34 628 65 99 79

Prader-Willi Catalunya

Associació Catalana Síndrome Prader-Willi

Coneix-nos a praderwillicat.org

Moltes gràcies per la vostra atenció!

mailto:treballsocial@praderwillicat.org
http://praderwillicat.org/

