DESCOMPTES GENERALS
_____________________________________________________
Arrel d’una valoració de discapacitat mínim del 33%:

Desgravació en l’IRPF Tindran dret a percebre una deducció de fins a 1.200 euros anuals,
per cada descendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació dels mínims per descendent i per
discapacitat d'aquest descendent.

Targeta daurada de renfe: reducció del preu del bitllet per al titular i per a
acompanyants: www.renfe.es o bé 902 24 02 02.

Targeta acreditativa discapacitat: també dóna dret a descomptes i altres avantatges,
més informació a l’Oficina Virtual de Tràmits:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/que_e
s_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_discapacitat/targeta_acreditativa_discapacitat/
Si el vostre fill/a obté la valoració de mobilitat reduïda al CAD podeu obtenir la targeta de

permís d’estacionament (consultar a serveis socials).
Reducció de l’IVA del 14 al 4% per a la compra d’un cotxe destinat al
transport d’una persona amb consideració de mobilitat reduïda (tramitació de la sol·licitud
prèvia a la compra a l’agència tributària).
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Vehic
ulos/IVA_reducido_en_compra__adaptacion_o_reparacion_de_vehiculos.shtml

Reducció en l’impost de la primera matriculació del 13% aproximadament
(tramitació de la sol·licitud prèvia a la compra a l’agència tributària).

Exempció o reducció de l’IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica) que s’ha de
tramitar a l’ajuntament corresponent.

Anul·lació de multes d’estacionament dels vehicles destinats al transport de
persones amb discapacitat, en funció de les normatives municipals (consultar al municipi
corresponent).

Targeta de pensionistes i de persones amb disminució i els seus
acompanyants per als Ferrocarrils de la Generalitat: 93 205 15 15.
Altres descomptes en funció de les normatives municipals

Reducció de l’impost de successions i donacions a sol·licitar abans. Reducció fins
a 245.000€ 33-65%, a partir del 65% fins a 570.000€.

Realitzar estades o dies de respir, és un servei per al descans dels familiars i per a
l’oci de la persona amb discapacitat. S’hi pot accedir anualment a través de la diputació:
http://www.diba.cat/web/benestar/centres/respir/respir

Dependència: podeu valorar el grau de dependència que possibilitarà l’accés a ajuts
econòmics i/o a serveis. Entregueu la sol·licitud a serveis territorials del Dpt de Benestar Social
i mesos més tard contactaran amb vosaltres. Més informació a l’Oficina Virtual de Tràmits
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT o bé al web del departament:
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

La pensió de fill a càrrec de la seguretat social independent del nivell de renda. Als 18
anys el requisit d’accés augmenta a un 65% de discapacitat.
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm

