PRESTACIONS I SERVEIS QUE ES DERIVEN
DEL RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT
1. A NIVELL MUNICIPAL
► Bonificació transport públic Urbà
Tenen dret a la bonificació:
1. Les persones empadronades a Manresa amb un grau de discapacitat major o
igual al 65% amb uns ingressos inferiors o iguals al SMI de l’any en curs.
2. Totes les persones amb discapacitat empadronats a Manresa amb dificultats
de mobilitat que demostrin segons acredita la Generalitat de Catalunya,
“superar el barem que determina l’existència de dificultat per utilitzar el
transport públic”, independentment del grau de discapacitat i els ingressos
econòmics.
► Sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució
La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és el document acreditatiu del
dret de les persones amb disminució que tenen mobilitat reduïda per parar o
estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de
destinació i en els llocs reservats.
► Reserves d’estacionament individual
Cal fer instància a l’Ajuntament. És per a qualsevol persona que tingui la tarja
d’estacionament (no reserva per matrícula). Per demanar-ho cal tenir el certificat de
discapacitat i superar el barem de mobilitat i que des del departament de mobilitat i
donin el vist i plau.
► EXEMPCIÓ Impost sobre vehicles de tracció Mecànica (impost circulació)
Poden demanar beneficis fiscals els propietaris d’un vehicle que tinguin un grau de
discapacitat igual o superior al 33% o resolució invalidesa INSS.
► Biblioteca el Casino. Servei de préstec a domicili
Servei que consisteix en portar a casa els llibres, revistes, discs compactes o vídeos
de pel·lícules que s’hagin demanat prèviament a la biblioteca.
Per accedir al servei cal contactar telefònicament o per correu electrònic amb la
biblioteca del Casino i sol·licitar el servei i el personal degudament identificat de Creu
Roja de Manresa anirà al vostre domicili el dia convingut per portar i recollir el material
sol·licitat.
També s’ofereix el servei de lectura a domicili per a aquelles persones que tenen
problemes de mobilitat i alhora deficiències visuals.
http://www.ajmanresa.cat/web/contingut.php?id_menu=2305&parent=1539&idioma=1&
area=4

2. ALTRES
► Sol·licitud tarja acreditativa de la discapacitat
► SIL (Servei d’Integració Laboral)
El SIL, Servei d'Integració Laboral per a persones amb discapacitat funciona
mitjançant un conveni entre l'Ajuntament de Manresa i la Fundació ECOM. Té com a
objectiu ajudar a trobar feina a persones amb discapacitat dins el sistema ordinari de
treball.
Accions: orientació laboral, orientació formació, borsa de treball, seguiment de la
inserció, etc....
► A nivell fiscal:
Deduccions en la quota a pagar a la declaració d l’IRPF depenent del grau de
discapacitat (a la declaració de la renda/retenció IRPF nòmina). Regulat a la llei
49/1998 de 9 de desembre Declaració de Renda).
Reducció en el pagament de l’impost successori de transmissions per herències
segons grau de discapacitat.
Exempció de l’impost de primera matriculació en vehicles nous matriculats a nom
de la persona amb disminució. Regulat a la llei 37/1992 de 28 de desembre, publicat
BOE 312
Reducció de l’Iva en l’adquisició d’un vehicle o serveis reparació o adaptació de
vehicles.
► Prestacions econòmiques:
Prestacions per fill a càrrec menors 18 anys (33% o més) o majors 18 anys (65% o
més). Tràmit a l’INSS (Institut nacional de la seguretat social) .
Pensions no contributives per invalidesa (a partir del 65% de discapacitat i
dependent dels ingressos de la unitat familiar)
Programa ajuts d’atenció social a persones amb discapacitat (PUAD) per ajuts
tècnics, reconversió permís de conduir, adaptació de vehicles, etc...
Beques MEC per infants amb NEE (fins 30 juny termini).
Les gestiona l’EAP (Ctra Vic, 175 tel. 693 05 90)
► Transports:
-

Tarja pensionista i persones amb discapacitat que poden viatjar amb
descomptes Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (majors de 65 anys o
persones amb discapacitat igual o superior al 33%). Previ a la tarja es paguen
5 euros.

-

Tarja Daurada Renfe. Majors de 60 anys. Validesa anual previ 5 euros
pagament. Pensionistes d’invalidesa e majors de 18 anys i persones amb
minusvalidesa igual o superior al 65%.

► A tenir en compte:
- Famílies nombroses. S’equipara a família nombrosa dos ascendents quan ambdós
siguin discapacitats o al menys un d’ells té un grau de discapacitat igual o superior al
65%. En cas de família nombrosa de categoria especial poden demanar una
bonificació d’un 90% de la quota i les de categoria general, una bonificació d’un 50%
en l’impost sobre béns immobles urbana.
- Llei 39/2006 de 14 de desembre de promoció a l’autonomia persona i atenció a
les persones amb situació de dependència
Les prestacions d’atenció a la dependència poden tenir naturalesa de serveis i
prestacions econòmiques i aniran destinades per una part a la promoció de
l’autonomia personal i per d’altres a atendre les necessitats de les persones amb
dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.
- Anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o
superior al 45% (regulat a Butlletí Oficial de l’Estat, 22 de desembre de 2009, on
detalla en el Real Decret 185/2009 de 4 de desembre, que està inclòs l’article 161 bis
de la Llei General de la Seguretat Social).
► Habitatge. Supressió de barreres
-

FORUM
Informació i tramitació de sol·licituds d’habitatges de protecció oficial de compra
o lloguer, adaptats per persones amb mobilitat reduïda.
Plaça Immaculada, 3, baixos
Tel. 938725601

-

Programa arranjament habitatges gent gran (igual o majors de 65 anys) de
la Diputació de Barcelona (fins 30 d’octubre de 2010). Es tramita des de
serveis socials d’atenció primària. (Els meus documents/Diputació/Arranjament
d’habitatges). En principi només per gent gran. En un cas exepcional es pot
tenir en compte.

-

Oficina de rehabilitació i habitatge (Generalitat de Catalunya).
Ajuts rehabilitació d’habitatge
**Elevador de moment no entra
• Termini: fins 2012 revisar bases
• Abans de sol·licitar els ajuts, cal aconseguir un informe previ per obtenir
l’avaluació tècnica de l’habitatge.

Consell Comarcal del Bages
Muralla Sant Domènec 24
08241 Manresa
Telèfon: 93 693 03 77
habitatge@ccbages.cat
http://www.ccbages.cat

-

Habitatge unifamiliar :
o primer pas informe idoneïtat. Quan ok...
o Sol·licitud.

-

Edifici:
o Tedi (test edifici habitatge o que qualsevol arquitecte
tècnic o aparellador col·legiat faci el model que
correspon (a col·legi arquitectes tenen el programa,
l’aplicació informàtica). Només en el cas de Manresa si
tenen ITV edifici no cal el tedi.
o Sol·licitud.

-

Programa adaptació a l’accessibilitat d’habitatges per a persones amb
discapacitat (no obert aquest 2011). Persones destinatàries són les persones
amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que
superin el barem de mobilitat reduïda.
Tràmit a oficines benestar social i família (compulsa de documents)
Les actuacions subvencionables són:
o Accés a l’habitatge (rampes, modificació portes, anivellament,
passamans, ascensor, modificació escales)
o Aparells fixos: plataformes per pujar escales...
o Interior de l’habitatge: adaptació total habitatge, adaptació total o parcial
de la cambra de bany, ajuts tècnics, petites rampes..

-

Codi civil de Catalunya. Article 553-25
Els propietaris amb discapacitat física o les persones amb qui conviuen si els
acords als que fa referència les lletres a i b de l’apartat 5 (*) no assoleixen la
majoria necessària, poden demanar a l’autoritat judicial que obliqüi a la
comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques o a fer les innovacions
exigibles per a assolir la transitabilitat de l’immoble.
(*) a. L’execució d’obres o l’establiment de serveis que tenen la finalitat de
suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensor.
b. Les innovacions exigibles per a la viabilitat o la seguretat de l’immoble,
segons la seva naturalesa i les seves característiques.

► Altres que pugin tenir els diferents serveis.
- Ex. Preus especials a piscina municipal.
- Gratuïtat escola oficial idiomes.

