LLISTAT ORIENTATIU D'AVANTATGES SEGONS REQUISITS ESPECÍFICS
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT LEGALMENT RECONEGUDA

MAJORS DE 18 ANYS
Targeta acreditativa de la discapacitat
Deducció IRPF (Declaració de la renda)
Exempció Impost de matriculació del vehicle
Impost de donacións i successions
Exempció impost de circulació
IGUAL O
SUPERIOR AL
33%

Targeta de transport públic
Targeta Daurada de Renfe

Avantatges laborals-informació

IGUAL O
SUPERIOR AL
65%

Pensió no contributiva
Prestació complementària de la PNC
Complement de lloguer per a titulars de la PNC
Prestació per fill a càrrec
Impost transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

IGUAL O
Es pot sol·licitar (són incompatibles entre ells):
SUPERIOR AL
Complement 3ª persona PNC
75%
+ 3a PERSONA
Complement de Prestació per fill a càrrec

SUPERA
BAREM
MOBILITAT

Reducció IVA en la compra del vehicle
Targeta d’aparcament (modalitat conductor/no conductor)
Gual a la vorera
Targeta Blanca (taxi adaptat/microbús)
Reserva estacionament de vehicles de persones amb discapacitat
(titulars no conductors amb 65% - Titulars conductors amb 33%)

SUPERA
BAREM
Targeta d'acompanyant
ACOMPANYANT

ALTRES
BENEFICIS
sotmesos a
requisits
específics

Oficines de Treball, Afers Socials i Famílies
Agència Tributària www.aeat.es
Tel. 901 33 55 33
Agència Tributària de Catalunya
atc.gencat.cat - Tel. 012
Ajuntament del seu municipi s/normativa vigent
Targeta Rosa - Ajuntament del seu municipi
Targeta FGC- Oficines Ferrocarrils- www.fgc.cat
Tel. 012 - AMB Tel. 900 70 00 77
Renfe, oficines de vendes i agències de viatge
-Equips Valoració i Orientació Laboral dels CADs
-Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el
Treball (quota reserva 2% ) (*)
subdirecció-relacionslaborals.treball@gencat.cat
-Oficines Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya

Oficines de Treball, Afers Socials i Famílies
Institut Nacional Seguretat Social (INSS)
Agència Tributària de Catalunya
atc.gencat.cat - Tel. 012

Oficines de Treball, Afers Socials i Famílies
Institut Nacional Seguretat Social (INSS)
Agència Tributària www.aeat.es Tel. 901 33 55 33

Ajuntament del seu municipi s/normativa vigent

Àrea Metropolitana BCN (AMB) - Tel. 900 70 00 77
www.ambmobilitat.cat/Principales/TarifasTarifacionSocial.aspx

Ajudes PUA (Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat)
Targeta d'aparcament segons agudesa visual (no reserva d'estacionament) igual o superior al 75% visual
Informació i assessorament d'ajudes tècniques i accessibilitat del Centre d'Autonomia Personal SIRIUS.
Títol de família nombrosa o de família monoparental (consultar criteris)
Àmbit educatiu (beques centres ensenyament, taxes universitat, reserva de places, adaptació accés universitat...)
Farmàcia gratuïta (prestació derivada de la LISMI)
Subsidi de mobilitat (prestació derivada de la LISMI)
Acreditació de gos d’assistència
Orientació a recurs residencial per a persones menors de 65 anys
Orientació a servei d’atenció diürna i sociolaborals (i respir)
Subvencions per inici d’activitat laboral autònoma o empresarial
Jubilació anticipada (consultar criteris a l'INSS)
Accés al torn de reserva de places a les convocatòries públiques i reducció taxes
Promocions habitatge social
Impost sobre el patrimoni (consultar a l'Agència Tributària de Catalunya)
Bo social
Termalisme social (fills amb discapacitat d'un 45%)
Conciliació de la vida familiar i laboral

(*) En matèria d'integració laboral, l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre estableix l'obligació de les empreses de
50 o més treballadors, públiques o privades, de tenir contractats en plantilla una quota del 2% de persones treballadores amb discapacitat.
La normativa laboral regula importants ajuts per les empreses que contracten persones amb discapacitat

LLISTAT ORIENTATIU D'AVANTATGES SEGONS REQUISITS ESPECÍFICS
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT LEGALMENT RECONEGUDA

MENORS DE 18 ANYS
DISCAPACITAT

AVANTATGES

Targeta acreditativa de la discapacitat
Prestació familiar per fill a càrrec
Targeta transport públic
Targeta acompanyant de 4 a 12 anys (a partir de 12 anys s/barem)
NO SUPERA
BAREM
MOBILITAT

Impost de donació i successions
Deduccions fiscals
Exempció impost de matriculació
Exempció impost de circulació ( titular del vehicle o
vehicle destinat al transport de la persona amb discapacitat)

Targeta acreditativa de la discapacitat
Prestació familiar per fill a càrrec
Targeta transport públic
Targeta acompanyant de 4 a 12 anys (a partir de 12 anys s/barem)
Targeta Blanca (taxi adaptat/microbús)
Impost de donació i successions
SÍ SUPERA
BAREM
MOBILITAT

ALTRES
BENEFICIS
sotmesos a
requisits
específics

Deduccions fiscals
Exempció impost de matriculació del vehicle
Reducció de l’IVA en la compra del vehicle
Exempció impost de circulació ( titular del vehicle o
vehicle destinat al transport de la persona amb discapacitat)
Targeta d’aparcament (per a nens majors de 3 anys i per a menors de
3 anys quan tenen pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics
per a dur a terme les funcions vitals de manera continuada)
Reserva estacionament de vehicles de persones amb discapacitat

DEPARTAMENT COMPETENT

Oficines de Treball, Afers Socials i Famílies
Institut Nacional Seguretat Social (INSS)
Àrea Metropolitana BCN (AMB)
Ajuntament del seu municipi -Tel. 012 -www.fgc.cat
Agència Tributaria de Catalunya
atc.gencat.cat - Tel. 012
Agència Tributària
www.aeat.es - Tel. 901 33 55 33
Ajuntament del seu municipi s/normativa vigent

Oficines de Treball, Afers Socials i Famílies
Institut Nacional Seguretat Social (INSS)
Àrea Metropolitana BCN (AMB) Tel.900 70 00 77
Ajuntament del seu municipi
Tel. 012 - www.fgc.cat
Agència Tributaria de Catalunya
atc.gencat.cat - Tel. 012
Agència Tributària
www.aeat.es
Tel. 901 33 55 33

Ajuntament del seu municipi s/normativa vigent

Ajudes PUA (Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat)
Targeta d'aparcament segons agudesa visual (no reserva d'estacionament) igual o superior al 75% visual
Informació i assessorament d'ajudes tècniques i accessibilitat del Centre d'Autonomia Personal SIRIUS.
Títol de família nombrosa o de família monoparental (consultar criteris)
Àmbit educatiu (beques centres ensenyament, taxes universitat, reserva de places, adaptació accés universitat...)
Farmàcia gratuïta (prestació derivada de la LISMI)
Subsidi de mobilitat (prestació derivada de la LISMI)
Acreditació de gos d’assistència
Orientació a recurs residencial per a persones menors de 65 anys
Orientació a servei d’atenció diürna i sociolaborals
Facilitació a l'accés a programes d'inserció laboral i transició vida adulta (*)
Promocions habitatge social
Bo Social

(*) Programa de Formació i Inserció (PFI) i Pla Transició Treball (PTT)

