
FORMACIÓ XARSE
Xarxa de Resposta Socioeconòmica 

2a Sessió 22 / 07 /2021



CONTINGUTS DE 
LA 2a SESSIÓ

2.1. Ajudes per discapacitat

- Seguretat Social 
- Per < 18 anys amb discapacitat = o 
superior al 33%/ > 18 anys amb 
discapacitat = o superior al 65% (S.1)
- Naixement/adopció famílies 
nombroses, monoparentals i mares 
amb discapacitat.

- Generalitat (Sol.licitud / Revisió)

2.2. Ajudes per dependència Generalitat 
(Sol·licitud i Revisió) 

2.1   Ajudes per discapacitat

2.2.   Ajudes per dependència

2.3.   Ajudes a famílies 

2.4.   Preguntes i dubtes



CONTINGUTS DE 
LA 2n SESSIÓ 

2.3. Ajudes a famílies

- Seguretat Social:

- Baixa Paternitat /Maternitat

- Generalitat:

- Ajuda per naixement

- PNC per Invalidesa

- Prestació per atendre N.B.

- Títol de familia numerosa

- Títol de família monomarental

2.1   Ajudes per discapacitat

2.2.   Ajudes per dependència

2.3.   Ajudes a famílies 

2.4.   Preguntes i dubtes



AJUDES PER DISCAPACITAT

SEGURETAT SOCIAL I GENERALITAT DE CATALUNYA



Ajudes per discapacitat 
F. Monomarental i Nombrosa

SEGURETAT SOCIAL



Naixement/adopció famílies nombroses, monoparentals i 
mares amb discapacitat

Requisits / Documentació:

❖ DNI/NIE progenitors

❖ Llibre de família / Partida de naixement

❖ Volant de convivència

❖ Títol família nombrosa/monomarental

❖ Certificat discapacitat

❖ Nº de compte

❖ Correu electrònic 

❖ Justificant d’ingressos

❖ Supòsits especials:

➢ Sentència Judicial que 

acrediti la situació familiar

➢ Resolució judicial tutela



Naixement/adopció famílies nombroses, monoparentals i 
mares amb discapacitat - Procés de Sol·licitud

Sense Certificat Digital 



Naixement/adopció famílies nombroses, monoparentals i mares 
amb discapacitat - Procés de Sol·licitud

Sense Certificat Digital 



Naixement/adopció famílies nombroses, monoparentals i 
mares amb discapacitat - Procés de Sol·licitud

Formulari 

- Digitalment

- Imprès - a mà



Amb Certificat Digital 

Naixement/adopció famílies nombroses, monoparentals i 
mares amb discapacitat - Procés de Sol·licitud



RECONEIXEMENT I REVISIÓ 
CERTIFICAT DE DISCAPACITAT

GENERALITAT DE CATALUNYA



Generalitat: Reconeixement/ Revisió certificat de discapacitat

Procés de sol·licitud:

❖ Amb certificat digital: IdCat, idCat mòbil 
Cl@ve, Clave Pin

❖ Presencialment Oficines Afers
Socials i Famílies



Generalitat: Reconeixement/ Revisió certificat de discapacitat

Procés de sol·licitud:

Sense certificat
Omplir el formulari

Demanar cita prèvia: 

- 900 400 012 / Oficina 

Referència

- Telemàticament al portal 
gencat.cat



Generalitat: Reconeixement/ Revisió certificat de discapacitat

❖ Requisits/documentació:
➢ DNI/NIE 

➢ Informes mèdics psicològics o 

socials emesos per professionals 

autoritzats

➢ Llibre de família, en cas de 

representació legal

➢ Sentència en cas d’incapacitació i 

nomenament de tutor/a o 

guardador/a

➢ Resolució de la discapacitat en cas 

d’expedició en una altre CCAA



Generalitat: Reconeixement/ Revisió certificat de discapacitat

Amb certificat digital



Avantatges títol discapacitat

❖ Mesures fiscals

❖ Mobilitat i transport

❖ Serveis Socials

❖ Mesures relacionades amb integració laboral

❖ Mesures per facilitar l’accés a l’educació

❖ Habitatge

❖ Assistència Jurídica

❖ Oci i Cultura



Avantatges títol discapacitat + 18 anys

❖ IGUAL O SUPERIOR AL 33%

➢ Deducció IRPF (Declaració de la Renta) - Agència Tributària

➢ Exempció de l’impost de matriculació del vehicle - Agència Tributària

➢ Exempció de l’impost de circulació - Ajunt. del municipi segons normativa vigent

➢ Avantatges Laborals i Formatius

➢ Reserva d’estacionament Vehicle
➢ Targeta transport públic / Targeta Daurada Renfe

■ Targeta Rosa - Ajuntament del municipi

■ Targeta Ferrocarrils Catalans - Oficines Ferrocarrils

-



Avantatges títol discapacitat + 18 anys

❖ IGUAL O SUPERIOR AL 65%

➢ Pensió No Contributiva - Oficina d'Afers Socials i Famílies

■ Prestació Complementària de la PNC

■ Complement de lloguer per a titulars PNC

➢ Prestació per fill a càrrec - Seguretat Social

➢ Impost transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Agència Trib.



Avantatges títol discapacitat + 18 anys

❖ IGUAL O SUPERIOR AL 65%

➢ Pensió No Contributiva - Oficina d'Afers Socials i Famílies

■ Prestació Complementària de la PNC

■ Complement de lloguer per a titulars PNC

➢ Prestació per fill a càrrec - Seguretat Social

➢ Impost transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Agència Trib.



Avantatges títol discapacitat + 18 anys

❖ SUPERA BAREM DE MOBILITAT

➢ Deducció IVA compra vehicle - Agència Tributària

➢ Targeta d’aparcament - Ajuntament Municipi

➢ Gual a la vorera - Ajuntament Municipi

➢ Targeta Blanca (taxis adaptat) - Ajuntament Municipi

➢ Reserva d’estacionament Vehicle - Ajuntament Municipi

❖ SUPERA BAREM ACOMPANYANT

➢ Targeta acompanyant - transport públic AMB (Àrea Metropolitana Barcelona)



Avantatges títol discapacitat < 18 anys

❖ Els mateixos avantatges que + 18 anys AFEGINT:

➢ Exempció copagament en la prestació farmacèutica - 061



AJUDES A LA DEPENDÈNCIA

GENERALITAT DE CATALUNYA



AJUT A LA DEPENDÈNCIA

❖ Sol.licitud de la dependència

❖ Sol·licitud de revisió de grau de dependència

❖ Reclamació contra resolució de dependència

❖ Comunicar canvis de dades

❖ Sol·licitar un trasllat d’expedient entre comunitats 

autònomes 



AJUDES A FAMILIES 

SEGURETAT SOCIAL I GENERALITAT DE CATALUNYA



PRESTACIÓ PER NAIXEMENT I 
CURA DE MENORS

SEGURETAT SOCIAL



Prestació per naixement i cura de menors 
(Maternitat/Paternitat)

❖ Requisits / Documentació:

➢ DNI/NIE sol·licitant i altre progenitor/a

➢ Treballadors per compte aliena: Certificat d’Empresa 

➢ Autònoms: Declaració en situació de l’activitat

➢ Informe de maternitat

➢ Llibre de família / Partida de naixement

➢ Certificat o informe mèdic sobre la discapacitat fill/a

➢ Nº de compte



Prestació per naixement i cura de menors 
(Maternitat/Paternitat)

Sense Certificat Digital 



Prestació per naixement i cura de menors 
(Maternitat/Paternitat)

Sense Certificat Digital 

FORMULARI

❖ Digitalment
❖ Imprès - a mà



Prestació per naixement i cura de menors 
(Maternitat/Paternitat)

Amb Certificat Digital 



Prestació per naixement i cura de menors 
(Maternitat/Paternitat)

Amb Certificat Digital 



Prestació per naixement i cura de menors 
(Maternitat/Paternitat)

Amb Certificat Digital 



PRESTACIÓ PER NAIXEMENT

GENERALITAT DE CATALUNYA



AJUT ECONÒMIC PER NAIXEMENT

❖ Requisits:

- Termini de presentació: un mes a complir 
des de l’endemà de la data de naixement, 
acolliment, adopció o tutela de l’infant

- 5 anys de residència legal a Catalunya
- Els membres de la unitat familiar han de 

ser convivents en el moment de presentar 
la sol·licitud

- No superar límit d’ingressos que estableix 
la normativa

- La persona o persones que sol·liciten 
la prestació han d’exercir la guàrdia i 
custòdia de tots els infants que 
consten a la sol·licitud.



AJUT ECONÒMIC PER NAIXEMENT

❖ Documentació:

- DNI/NIE sol·licitants:
En el cas de NIE, Certificat d’Estrangeria dels darrers cinc anys
Persones nacionalitzades en els darrers 5 anys, nº NIE anterior

- Dades identificadores de l’infant
- Correu electrònic
- Dades bancàries
- Conveni regulador de la separació o divorci; guarda i custòdia
- Títol família nombrosa
- Document violència de gènere



AJUT ECONÒMIC PER NAIXEMENT- Procés de sol·licitud

Sense certificat digital

- Demanar cita prèvia 
telemàticament o trucant al 
900 400 012

Amb certificat digital



PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA PER 
INVALIDESA

GENERALITAT DE CATALUNYA



Pensió No Contributiva per Invalidesa 

❖ Requisits

➢ Tenir entre 18 i 65 anys en la data de la 

sol·licitud 

➢ Residir legalment en territori espanyol i 

haver-ho fet durant 5 anys (2 seguits - 

anterior sol·licitud)

➢ Discapacitat = o + del 65%

➢ No disposar d’ingressos superior segons 

els barems establerts

■ P. beneficiària no pot superar els 

ingressos de l’import anual PNC 

5639,40€/any



Pensió No Contributiva per Invalidesa 

❖ Documentació

➢ DNI/NIE (Certificat de la Direcció General de la policia)

➢ Certificat de convivència

➢ Sentència d’incapacitació

➢ Sentència divorci o separació/conveni regulador

➢ Justificant d’ingressos

➢ Certificats SEPE

➢ Certificat de discapacitat



Pensió No Contributiva per Invalidesa - Procés de sol·licitud

❖ Sense certificat

Omplir el formulari

Demanar cita prèvia: 

- 900 400 012 

- Telemàticament al portal 

gencat.cat



Pensió No Contributiva per Invalidesa - Procés de sol·licitud

Amb certificat digital



Pensió Complementària per Invalidesa 

❖ Requisits

➢ Ser beneficiari/a d’una PNC per invalidesa

➢ Residir legalment a Catalunya

➢ No realitzar activitat laboral

➢ No ser usuari/a d’una prestació de serveis d’acolliment residencial, sanitari i no estar en un 

centre penitenciari en règim ordinari o tancat

❖ Quantia màxima

➢ És variable i depèn dels ingressos personals del beneficiari/a 

■ 164,48€/mes per 12 mensualitats



Pensió Complementària per Invalidesa- Procés de sol·licitud

Procés de sol·licitud:

❖ Sense certificat

Omplir el formulari

Demanar cita prèvia: 

- 900 400 012 

- Telemàticament al portal 
gencat.cat



Pensió Complementària per Invalidesa - Procés de sol·licitud

Amb certificat digital



PRESTACIÓ PER ATENDRE 
NECESSITATS BÀSIQUES

GENERALITAT DE CATALUNYA



PRESTACIÓ PER ATENDRE NECESSITATS BÀSIQUES 

❖ Requisits

➢ Major de 65 anys o tenir entre 18 i 65 anys i una discapacitat igual o superior al 65%

➢ Tenir 5 anys de residència legal a Catalunya (2 seguits - anterior sol·licitud) excepte acreditació de 

català retornat

➢ No siguin persones perceptores de prestacions de modalitat contributiva o no contributiva o 

de qualsevol pensió de la Seg. Social o altres organismes públics. Ni de prestacions de serveis 

d’acolliment residencial, sanitari o estar en centre penitenciari. 

➢ No realitzar cap activitat laboral

➢ No superar límits d’ingressos establerts



PRESTACIÓ PER ATENDRE NECESSITATS BÀSIQUES 
Procés de Sol·licitud  i Documentació

❖ Sense certificat digital 

- Demanar cita prèvia 900 400 012

➢ Sense formulari i aportant la següent documentació:

■ DNI/NIE sol·licitant i família si s’escau

● En cas de NIE - Certificat Estrangeria 

➢ Correu electrònic 

➢ Dades bancàries IBAN

➢ Conveni Regulador, separació / divorci

➢ Documents que acreditin situació (V.G, F.N, etc)



PRESTACIÓ PER ATENDRE NECESSITATS BÀSIQUES 
Procés de Sol·licitud 

❖ Amb certificat digital 

➢ No cal aportar documentació a no ser que es requereixi més endavant. 

➢ No vàlid amb Cl@ve



CARNET FAMÍLIA NOMBROSA

GENERALITAT DE CATALUNYA



TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA - Requisits

GENERALITAT DE CATALUNYA

❖ Menys 21 anys o acreditació discapacitat /incapacitat . 

Excepte: menys 26 estudiant

❖ Conviure amb la persona o persones progenitores, excepte 

supòsits de separacions o divorcis.

❖ Dependre econòmicament de la persona o persones 

progenitores.

❖ Un/a o dos progenitors/es amb tres o més fills/es 



TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA - Requisits

GENERALITAT DE CATALUNYA

❖ Dos o + germans/anes orfes de pare i mare sotmesos/eses a tutela 

o acolliment que convisquin amb la persona tutora o acollidora, 

però que no depenguin econòmicament d'ella.

❖ Tres o més germans/anes orfes de pare i de mare, majors de 18 

anys, o dos si un d'ells/d'elles és una persona discapacitada, que 

convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

❖ Una persona progenitora amb dos fills/filles, en cas de defunció de 

l'altra persona progenitora.



TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA - Documentació

GENERALITAT DE CATALUNYA

Documentació General

❖ DNI /NIE progenitors/es i fills/es

❖ Llibre de família / sentència / resolució administrativa d’adopció

Documentació Específica

❖ Certificat de convivència

❖ En cas de fills estudiant:

➢ Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs (21-26 anys)

❖ Certificat de defunció de l’altra persona progenitora (en cas de no figurar al llibre familia)

❖ Resolució judicial que acrediti situació familiar (divorci/separació etc)

❖ Declaració renta / Ingressos  



TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA - Procés de Sol.licitud

GENERALITAT DE CATALUNYA

❖ Sense certificat

Omplir el formulari

Demanar cita prèvia: 

❖ 900. 400 .012

❖ Telemàticament al portal gencat.cat



TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA - Procés de Sol.licitud

GENERALITAT DE CATALUNYA

❖ Amb certificat Digital 



TÍTOL FAMÍLIA MONOMARENTAL

GENERALITAT DE CATALUNYA



TÍTOL FAMÍLIA MONOMARENTAL

GENERALITAT DE CATALUNYA

Requisits

❖ Siguin menors de 21 anys d'edat o siguin discapacitats/des o estiguin incapacitats/des per 

treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. 

❖ No hi ha límit d'edat per als/a les fills/es discapacitats/des, sempre que convisquin amb la 

família.

❖ Convisquin amb el/la progenitor/a i en depenguin econòmicament.



CARNET FAMÍLIA MONOMARENTAL

GENERALITAT DE CATALUNYA

Documentació:

❖ DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant progenitora i dels fills o filles majors de 18 anys que 

formen part de la unitat familiar

❖ Llibre/s de família complet/s o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció 

o resolució judicial de tutela

❖ Certificat de convivència, en cas de fills/es majors de 21 anys

❖ Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en cas de fills/es majors de 21 anys i 

fins a 26 anys



CARNET FAMÍLIA MONOMARENTAL

GENERALITAT DE CATALUNYA

Documentació:

❖ Certificat de defunció de l'altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de 

família

❖ Resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/divorci i el conveni 

regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableix mesures de guarda i/o pensions d'aliments.

❖ Certificat de violència de gènere

❖ Justificació d’ingressos: renda/IRPF

❖ Certificat de discapacitat



CARNET FAMÍLIA MONOMARENTAL- Procés de sol·licitud

GENERALITAT DE CATALUNYA

Sense certificat digital:

Omplir el formulari

Demanar cita prèvia: 

❖ 900. 400 .012

❖ Telemàticament al portal 

gencat.cat



CARNET FAMÍLIA MONOMARENTAL- Procés de sol·licitud

GENERALITAT DE CATALUNYA

Amb certificat digital:



Dubtes i preguntes



Julia Torres 
Eli Llucià

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ


