ELSA SALGADO ALVAREZ

 GRAU

DE DISCAPACITAT

 INCAPACITAT
 CONDICIÓ

JUDICIALMENT

D’INCAPACITAT
PERMANET ABSOLUTA

 1.-

El CAD és un servei que valora el grau de
discapacitat de les persones i indica, a través
d’un informe tècnic, el diagnòstic i el grau
de disminució de cada sol·licitant.
 2.- INCAPACITACIO JUDICIAL: La declaració
d’incapacitació judicial la fara el Jutge del
Jutjat de Primera Instancia.
 3.- “CONDICIÓ” D’INCAPACITAT PERMANENT
ABSOLUTA: SGAM







Graus de discapacitat d'entre el 33% i el 64%: Inclou
persones amb discapacitat que tenen un nivell d'autonomia
personal prou important per inserir-ne socialment i
laboralment, si més no en un sistema de treball protegit.
Graus de discapacitat d'entre el 65% i el 74%: Fa
referència a persones que, en termes generals, presenten
més dificultats per aconseguir una plena integració social i
laboral.
Graus de disminució iguals o superiors al 75%:
Registra persones molt afectades que són susceptibles de
requerir instruments altament especialitzats per a la seva
integració social.

Derogat la disposició addicional novena de
la llei 40/2007
 NOVA REDACCIÓ RDL 8/2015, de 30 de
novembre: Disposició addicional vintena
cinquena. Assimilació de les persones que
judicialment
hagin
estat
declarades
incapaces.
 A l'efecte de l'aplicació d'aquesta Llei,
s'entén que estan afectades per una
discapacitat en un grau igual o superior al
65 per cent aquelles persones que
judicialment
hagin
estat
declarades
incapaces.


 Orfes

amb una discapacitat igual o superior
al 33%: que tinguin reduïda la seva capacitat
per la feina en un percentatge valorat en
grau d’incapacitat permanent o gran
invalidesa (aplicable des de 02/08/2011)

PRESTACIONS ECONÒMIQUES

MODALITATS DE PRESTACIONS

MODALITATS

CONTRIBUTIVES

NO CONTRIBUTIVES

CONTRIBUTIVES
1.

MORT I SUPERVIVÈNCIA:
VIDUÏTAT
ORFANDAT

1.

INCAPACITAT:

2.



2.





3.

NO CONTRIBUTIVES
/ASSISTENCIALS/FAMILIARS

TOTAL
ABSOLUTA
GRAN INVALIDESA

JUBILACIÓ ANTICIPADA DE
TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT:



JUBILACIÓ ANTICIPADA DE TREBALLADORS
AMB UN GRAU DE DISCAPACITAT =/>65%
JUBILACIÓ ANTICIPADA DE TREBALLADORS
AMB UN GRAU DE DISCAPACITAT =/>45%

3.

4.

5.

PRESTACIÓ NO CONTRIBUTIVA
D’INVALIDESA
PRESTACIÓ FAMILIAR PER FILL
A CÀRREC
PRESTACIÓ FAMILIAR PER
NAIXEMENT D’UN FILL AMB
MARES DISCAPACITADES 65%
SUBSIDI DE REVISIÓ
D’INCAPACITAT PERMANENT
RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ:


PERSONES AMB DISCAPACITAT
A PARTIR D’UN 33%



GRAU DE DISCAPACITAT:
33%



INCAPACITAT PERMANENT



PRESTACIÓ ECONÒMICA PER
FILL A CÀRREC MENOR DE 18
ANYS



RENDA ACTIVA D’INSERCIO:
COL·LECITU DISCAPACITATS

_________________________

45%

GRAUS



JUBILACIÓ ANTICIPADA DE
TREBALLADORS AMB UN
GRAU
DE
DISCAPACITAT
=/>45%
PRESTACIONS



GRAU DE DISCAPACITAT:

65%

75%+3er. persona

GRAUS

PRESTACIO
NO
CONTRIBUTIVA
D’INVALIDESA.
 JUBILACIÓ
ANTICIPADA
DE
TREBALLADORS AMB UN GRAU DE
DISCAPACITAT =/>65%
 ORFANDAT: SIMPLE/ABSOLUTA
 PRESTACIÓ FAMILIAR PER FILL A
CÀRREC MAJOR DE 18 ANYS.
 PRESTACIÓ
FAMILIAR
PER
NAIXEMENT D’UN FILL AMB MARES
DISCAPACITADES 65%.
___________________________
 PRESTACIO
NO
CONTRIBUTIVA
D’INVALIDESA.
 PRESTACIÓ FAMILIAR PER FILL A
CÀRREC MAJOR DE 18 ANYS.


PRESTACIONS



INCAPACITAT JUDICIAL







CONDICIÓ D’INCAPACITAT
PERMANENT ABSOLUTA

VALORACIONS

PRESTACIÓ FAMILIAR PER
FILL A CÀRREC MAJOR DE
18 ANYS.
PNC invalidesa

____________________________


ORFANDAT :



SIMPLE/ABSOLUTA

PRESTACIONS

MORT I
SUPERVIVÈNCIA
Les prestacions per mort i supervivència són
destinades a compensar la situació de
necessitat econòmica que produeix, per a
determinades persones, el finament 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

Contingut de prestacions dins de
mort i supervivència

PENSIÓ DE VIDUÏTAT

És una prestació econòmica que consisteix
en una pensió vitalícia que es concedeix a
la persona que ha tingut un vincle
matrimonial o ha estat parella de fet de la
persona difunta i que compleix amb els
requisits exigits.

Com es troba la
persona

ALTA REAL/
ASSIMILADA

PENSIONISTA

NO ALTA

SITUACIÓ DE LA PERSONA

REQUISITS DE
COTITZACIÓ

DEFUNCIÓ PER
MALATIA COMU

500 dies dins d'un
període ininterromput
de 5 anys
Immediatament
anteriors

DEFUNCIÓ PER
MALATIA
PROFESSIONAL
ACCIDENT
LABORAL O NO

no s'exigeix
període previ
de cotització.

PERSONES QUE
ES TROBEN
EN SITUACIÓ DE
NO ALTA

període mínim
de cotització de
15 anys.

BENEFICIARIS/
REQUISITS
A més a més dels requisits generals (afiliació, alta i
cotització) exigits al causant en cada situació, per

accedir a la pensió de viduïtat, els beneficiaris cal que
acreditin

uns

altres

requisits

determinades circumstàncies.

específics

en

TIPOLOGIES DE PARELLA

PARELLA DE DRET

PARELLA DE FET

PARELLA SEPARADA
JUDICIALMENT

PARELLA DIVORCIADA
JUDICIALMENT

MATRINONI DECLARAT
NUL

UNIÓ DE FET



El cònjuge supervivent, en el supòsit de defunció
derivada de malaltia comuna anterior al matrimoni, ha
d'acreditar un dels requisits següents:
◦ Que hi hagi fills en comú.
◦ Que el matrimoni s'hagi celebrat amb un any d'antelació a la
defunció.
◦ No s'exigeix aquesta durada del vincle matrimonial si en el
moment de celebrar el matrimoni s'acredita un període de
convivència com a parella de fet amb el causant que, sumat
amb el de la durada del matrimoni, superi els dos anys.



Quan el cònjuge no acrediti un d'aquests requisits, pot
accedir a una prestació temporal de viduïtat, sempre que
compleixi la resta de requisits exigits

BENEFICIARIS/REQUISITS:
PARELLES DE DRET

Les persones separades judicialment o
divorciades sempre que, en aquest últim cas ,
no hagin contret nou matrimoni o constituït
parella de fet, quan siguin creditors de la pensió
compensatòria a què es refereix l'art. 97 del Codi
civil i aquesta s'extingeix per la defunció del
causant.
 A partir de 01-01-2010, si la quantia de la
pensió de viduïtat és superior a la pensió
compensatòria, es disminueix fins assolir la
quantia d'aquesta darrera.


BENEFICIARIS/REQUISITS:
PERSONES
SEPARADES
O
DIVORCIADES
JUDICIALMENT

En tots cas, tenen dret a pensió de viduïtat, encara
que
no
siguin
creditores
de
la
pensió
compensatòria, les dones que puguin acreditar que
eren víctimes de la violència de gènere en el
moment de la separació judicial o el divorci
mitjançant sentència ferma, o arxiu de la causa per
extinció de la responsabilitat penal per defunció; si
no hi ha sentència, a través de l'ordre de protecció
dictada a favor seu o informe del ministeri fiscal que
indiqui l'existència d'indicis de violència de gènere, i
també qualsevol altre mitjà de prova admès en dret
(aplicable a defuncions produïdes a partir de 01-0108).
BENEFICIARIS/REQUISITS:
PERSONES SEPARADES O DIVORCIADES
JUDICIALMENT



Quan la separació judicial o divorci s'hagi produït abans de
01-01-2008, el reconeixement del dret a la pensió no queda
condicionat al fet que la persona divorciada o separada
judicialment sigui creditora de pensió compensatòria, sempre
que:

◦ Entre la data del divorci o la separació judicial i la
data de defunció del causant, no hagin
transcorregut més de 10 anys.
◦ El vincle matrimonial hagi tingut una durada
mínima de 10 anys.



I, a més a més, es compleixi una de les condicions següents:

◦ o l'existència de fills comuns del matrimoni;
◦ o que el beneficiari tingui una edat superior als 50
anys en la data de la defunció del causant.

BENEFICIARIS/REQUISITS:
PERSONES SEPARADES O DIVORCIADES
JUDICIALMENT

El
cònjuge
supervivent
d'un
matrimoni declarat nul, a qui se li hagi
reconegut el dret a la indemnització
prevista a l'art.
98 del Codi civil,
sempre que no hagi tornat a contraure
matrimoni ni hagi constituït una parella de
fet degudament acreditada.

BENEFICIARIS/REQUISITS:
MATRIMONI DECLARAT NUL



El cònjuge supervivent de la parella de
fet, sempre que acrediti:
 Data de defunció.
 Inscripció com parella de fet.
 Convivència.
 Ingressos.

BENEFICIARIS/REQUISITS:
PARELLES DE FET



Que la defunció és posterior a 01-01-08.

PARELLES DE FET: DATA DE
DEFUNCIÓ



◦ La inscripció de la parella de fet en un dels
registres específics existents a les comunitats
autònomes (CCAA) o ajuntaments del lloc de
residència o la formalització de document
públic on consti la constitució de la parella, en
tots dos casos, amb una antelació mínima
de 2 anys respecte a la data de defunció del
causant.
A les CCAA amb Dret civil propi, la consideració
de parella de fet i la seva acreditació s'efectua
d'acord amb la seva legislació específica, i cal
complir el requisit de convivència.

PARELLES DE FET: INSCRIPCIÓ
COM PARELLA DE FET.

◦ Convivència estable i notòria amb caràcter
immediat a la defunció del causant, amb una
durada ininterrompuda no inferior a 5 anys.
◦ Que, durant el període de convivència, cap
component de la parella estava impedit per
contraure matrimoni ni tenia cap vincle
matrimonial amb una altra persona.

PARELLES DE FET: CONVIVÈNCIA

 Durant l'any natural anterior a la defunció, no van assolir el 50% de la
suma dels propis més els del causant haguts en el mateix període, o el
25%
en el cas d'inexistència de fills comuns amb dret a pensió
d'orfandat.
 O, alternativament, que són inferiors a 1,5 vegades l'import del
SMI vigent en el moment de la defunció, requisit que haurà de concórrer
tant en el moment del fet causant com durant la seva percepció.
 El límit assenyalat s'incrementa en 0,5 vegades la quantia del SMI vigent
per cada fill comú amb dret a la pensió d'orfandat que convisqui amb el
cònjuge sobrevivent.



Es consideren que són ingressos els rendiments de treball i
de capital, i també els de caràcter patrimonial, en els
termes en què són computats per al reconeixement dels
complements per a mínims de pensions.

PARELLES DE FET: INGRESSOS

ORFANDAT
És una prestació econòmica que
consisteix en una pensió que es
concedeix als fills de la persona
difunta i als fills aportats pel seu
cònjuge
que
compleixin
els
requisits exigits.

CAUSANT/REQUISIT
Se suprimeix el requisit de cotització per accedir a les
prestacions d'orfandat si quan va morir el causant

aquest es trobava en situació d'alta o assimilada a la
d'alta.

BENEFICIARIS
• Els fills del causant, independentment del tipus de
filiació que els uneixi.
• Els fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni,
sempre que la unió s'hagués celebrat dos anys abans
de la defunció del causant, que haguessin conviscut a
càrrec seu i, a més a més, no tinguin dret a una altra
pensió de la Seguretat Social ni quedin familiars amb
l'obligació i la possibilitat de prestar-los aliments,
segons la legislació civil.

BENEFICIARIS
• En el moment de la defunció del causant, els fills indicats
als dos paràgrafs anteriors han de ser:

• Amb caràcter general, menors de 21 anys o més grans que
tinguin reduïda la seva capacitat de treball en un
percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent
absoluta o gran invalidesa (aplicable des de 02-08-2011).

BENEFICIARIS
• En els casos d'orfandat simple (quan un dels
progenitors o adoptants sobrevisqui):
• Si l'orfe no treballa o els seus ingressos són inferiors al SMI, el
límit dels 25 anys s'aplicarà a partir de 01-01-2014. Fins aquesta
data, el límit és: durant l'any 2011, 22 anys; durant l'any 2012, 23
anys i durant 2013, de 24 anys.
• Si l'orfe cursa estudis i fa els 25 anys durant el curs escolar, es
manté la percepció de la pensió d'orfandat fins el primer dia del
mes immediatament posterior al de l'inici del següent curs
acadèmic.

BENEFICIARIS
• En els casos d'orfandat absoluta (inexistència de
progenitors o adoptants):
• Quan l'orfe no efectuï una feina lucrativa per compte d'altri o pel
seu compte, o quan la faci, els ingressos que n'obtingui siguin
inferiors, en còmput anual, a la quantia vigent del SMI que es fixi
en cada moment, també en còmput anual, l'edat s'amplia fins els
25 anys (aplicable des de 02-08-2011).
• Si l'orfe cursa estudis i fa els 25 anys durant el curs escolar, es
manté la percepció de la pensió d'orfandat fins el primer dia del
mes immediatament posterior al de l'inici del següent curs
acadèmic.

QUANTIA
La quantia de la pensió es calcula aplicant a la base
reguladora el percentatge corresponent.
• Base reguladora: es calcula de la mateixa manera que
en el cas de la pensió de viduïtat.

• Percentatge: el 20% de la base reguladora.
Si la defunció ha estat conseqüència d'un accident de
treball (AT)o d'una malaltia professional (MP), es
concedeix també a cada orfe una indemnització
especial d'una mensualitat de la base reguladora.

QUANTIA: En els casos d' orfandat absoluta, les prestacions
corresponents a l'orfe s'incrementaran en el termes i condicions
següents:
1.Quan a la mort del causant no existeixi beneficiari de la pensió de
viduïtat la quantia de la pensió d'orfandat s'incrementa amb
l'import resultant d'aplicar a la base reguladora el 52%.
2.Quan a la mort del causant existeixi algun beneficiari de la pensió
de la viduïtat, la pensió d'orfandat es podrà incrementar, si
s'escau, en l'import resultant d'aplicar a la base reguladora el
percentatge de pensió de viduïtat que no s'hagués assignat.
3.Quan el progenitor que sobreviu mori tot sent el beneficiari de la
pensió de viduïtat, s'haurà d'incrementar el percentatge de la
pensió que l'orfe tingui reconegut i se li sumarà el que s'hagués
aplicat per determinar la quantia de la pensió de viduïtat
extingida.

QUANTIA: En els casos d' orfandat absoluta, les prestacions
corresponents a l'orfe s'incrementaran en el termes i condicions
següents:
4.

En qualsevol dels supòsits previstos als tres paràgrafs anteriors, si
existeixen diversos orfes amb dret a pensió, el percentatge
d'increment que correspongui es distribuirà a parts iguales entre
tots ells.

5.

Els increments regulats als paràgrafs 1 a 4 en cap cas donaran lloc
a excedir el límit establert per a les pensions per mort i
supervivència. No obstant això, aquests increments seran
compatibles amb la prestació temporal de viduïtat i es podran
reconèixer mentre se la percebi.

QUANTIA: En els casos d' orfandat absoluta, les prestacions
corresponents a l'orfe s'incrementaran en el termes i condicions
següents:
6. En cas de defunció per AT o MP , la indemnització que es reconegui
als orfes absoluts s'incrementarà amb la que hagués correspost al
cònjuge o a qui hagi estat cònjuge o parella de fet del finat. Quan
concorrin diversos beneficiaris, l'increment es distribuirà a parts
iguals entre ells.
7. Els increments establerts només es podran reconèixer respecte a
un sol dels progenitors quan concorrin en un mateix beneficiari
pensions causades pel pare i la mare.

En els supòsits de violència de gènere, quan el progenitor
supervivent hagi perdut la condició de beneficiari de la pensió de
viduïtat, l'orfe tindrà dret als increments previstos per als casos
d'orfandat absoluta.
Així mateix, s'assimila a orfe absolut l'orfe d'un sol progenitor
conegut.

ABONAMENT
• La pensió s'abona mensualment, amb dos pagaments
extraordinaris a l'any, que es fan efectius amb les mensualitats de
juny i novembre, llevat de casos d'accident laboral i malaltia
professional, en què són prorratejats dins de les dotze mensualitats
ordinàries.
• La pensió, inclòs l'import de la pensió mínima, es revalora a l'inici de
cada any, d'acord amb l'Índex de Preus de Consum previst per a
l'any en qüestió.
• Es garanteixen quanties mínimes mensuals per beneficiari. En el cas
d'orfandat absoluta, el mínim d'orfandat s'incrementa amb la
quantia mínima de la pensió de viduïtat del titular menor de 60 anys
sense càrrecs familiars. L'esmentada quantia es distribueix entre el
nombre d'orfes, si són més d'un.
• A partir de l'1-1-03, la pensió es troba exempta de tributació a
l'efecte de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

ABONAMENT
•

La pensió s'abonarà:
1. Si l'orfe és menor de 18 anys, a qui el tingui a càrrec seu, mentre
compleixi l'obligació de mantenir-lo i educar-lo, o a qui tingui
atribuïda la guarda del menor, si aquest es troba en situació de
desemparament constatada per l'entitat pública competent.
En cap cas s'abonarà la pensió a qui fos condemnat, per sentència
ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de
les seves formes o de lesions quan la persona ofesa pel delicte fos
el seu cònjuge o ex cònjuge, o hi estigués o hagués estat lligada per
relació anàloga d'afectivitat, fins i tot sense convivència, llevat que
hi hagués hagut reconciliació entre els dos.
2. Si l'orfe és més gran de 18 anys, se li abonarà directament, llevat
que hagi estat declarat incapacitat judicialment, cas en què
s'abonarà a qui en tingui atribuïda la guarda.

COMPATIBILITAT/
INCOMPATIBILITAT
AMB LA FEINA

AMB ALTRES PENSIONS

FEINA/COMPATIBILITAT
• La pensió d'orfandat és compatible amb qualsevol renda de treball.
No obstant això, cal tenir en compte les condicions següents:
• Un cop reconegut el dret a la pensió d'orfandat o, si escau,
prolongat el seu gaudi, el dret queda en suspens quan l'orfe
beneficiari fa un treball pel seu compte o per compte d'altri, en
virtut del qual obté uns ingressos (es tenen en compte les
retribucions i les prestacions de Seguretat Social -desocupació,
incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat- que les
substitueixen) que, en còmput anual, siguin superiors al 100% del SMI
que es fixi en cada moment, també en còmput anual, i es
produeixen els efectes següents:

FEINA/COMPATIBILITAT
• Si l'orfe és menor de 21 anys o té reduïda la seva capacitat de treball
en un percentatge valorat en un grau d’Incapacitat Permanent
Absoluta o Gran Invalidesa, la pensió s'abonarà amb independència
de la quantia dels ingressos que obtingui derivats del seu treball.
• Si l'orfe és major de 21 anys i no està incapacitat, la pensió d'orfandat
se suspendrà:
• El dia que compleix 21 anys, únicament en aquells casos en què els
ingressos derivats del treball que realitzi el menor no incapacitat superin el
límit establert.
• Des del dia següent al dia en què comenci una feina per compte d'altri o
propi (sempre que els ingressos percebuts superin el límit establert) o des
del moment en què els ingressos obtinguts sobrepassin el límit.

FEINA/COMPATIBILITAT
• El dret a la pensió es recupera quan s'extingeix el contracte de
treball, cessa l'activitat per compte propi o, si escau, s'esgota la
prestació per desocupació, incapacitat temporal, risc durant
l'embaràs o maternitat o, en els supòsits en què es continuï duent a
terme una activitat o percebent una prestació, quan els ingressos
derivats d'una o de l'altra no superin els límits establerts.
• La percepció de la pensió és compatible amb un lloc de feina al
sector públic, amb les mateixes condicions i requisits que al sector
privat

FEINA/COMPATIBILITAT
FEINA

-21/

REDUÏDA LA
SEVA CAPACITAT
DE FEINA

+21

SUSPENSIÓ PER
RETRIBUCIONS
SUPERIORS AL 100%
SMI

ES POT REPENDRE
FINS ELS 25 ANYS, SI
NO TÉ INGRESSOS O
AQUESTS SON
INFERIORS AL SMI

COMPATIBLES
INDEPENDENMENT
ALS INGRESSOS

AMB ALTRES PRESTACIONS : INCAPACITAT
PERMANENT ABSOLUTA I JUBILACIÓ.
• DEROGAT Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos

Generals de l’ Estat para el any 2010

• Artº 225 Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre

COMPATIBILITAT INCAPACITAT PERMANENT
ABSOLUTA I/O JUBILACIÓ
• Els orfes incapacitats per al treball amb dret a pensió d'orfandat,
quan percebin una altra pensió de la Seguretat Social en raó a la
mateixa incapacitat, podran optar entre una o altra. Quan l'orfe

hagi estat declarat incapacitat per al treball amb anterioritat al
compliment de l'edat de divuit anys, la pensió d'orfandat que
vingués percebent serà compatible amb la d'incapacitat permanent

que pogués causar, després dels divuit anys, com a conseqüència
d'unes lesions diferents a les que van donar lloc a la pensió
d'orfandat, o, si s'escau, amb la pensió de jubilació que pogués

causar en virtut del treball que realitzi per compte propi o aliè.

COMPATIBILITAT/INCOMPATIBILITAT AMB
ALTRES PENSIONS
ORFANDAT

INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA

•SÓN INCOMPATIBLES, ES PRODUEIX EL DRET A OPCIÓ.

ORFANDAT

INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA

•SÓN COMPATIBLES, QUAN L’ORFÀ HA ESTAT VALORAT ABANS DELS 18 ANYS AMB UN GRAU DE DISCAPACITAT, PER
UNA MALALTIA DIFERENT A LA QUE HA GENERAT LA INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA. ORFANDAT+INC. PERM.
ABSOLUTA

ORFANDAT

JUBILACIÓ

•SÓN INCOMPATIBLES, ES PRODUEIX EL DRET A OPCIÓ

ORFANDAT

JUBILACIÓ

•SÓN COMPATIBLES, QUAN L’ORFÀ HA ESTAT VALORAT ABANS DEL 18 ANYS AMB UN GRAU DE DISCAPACITAT.

PRESTACIÓ NO CONTRIBUTIVA
Són prestacions econòmiques que es reconeixen a aquells
ciutadans que, trobant-se en situació de necessitat protegir,
manquin de recursos suficients per a la seva subsistència en
els termes legalment establerts, tot i que no hagin cotitzat
mai o el temps suficient per a arribar a les prestacions del
nivell contributiu.

PRESTACIÓ NO CONTRIBUTIVA
D’INVALIDESA
La Pensió no Contributiva d’invalidesa assegura a tots els ciutadans
en situació d'invalidesa i en estat de necessitat:
• una prestació econòmica,
• assistència mèdic farmacèutica gratuïta
• i serveis socials complementaris,
encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per a
tenir dret a una Pensió Contributiva.

REQUISITS
• Manca de rendes o ingressos suficients.
• Edat: Tenir divuit o més anys i menys de seixanta-cinc.
• Residència: Residir en territori espanyol i haver-lo fet
durant un període de cinc anys, dels quals dos han de ser
consecutius i immediatament anteriors a la data de la
sol·licitud.
• Estar afectat per una discapacitat o malaltia crònica en
un grau igual o superior al 65%.

COMPATIBILITZACIÓ
• DEROGAT artículo 147 del texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
• Artº 366 del Reial Decret Legislatiu, de 30 de octubre, per
el que s'aprova el text refós de la Llei General de la
Seguretat Social

Compatibilitat amb la feina
• Les pensions d'invalidesa en la modalitat no contributiva no
impedeixen l'exercici d'aquelles activitats, siguin o no lucratives,
compatibles amb l'estat de l'invàlid, i que no representin un canvi en la
seva capacitat de treball.
En el cas de persones que amb anterioritat a l'inici d'una activitat
lucrativa vinguessin percebent pensió d'invalidesa en la modalitat no
contributiva, durant els quatre anys següents a l'inici de l'activitat, la
suma de la quantia de la pensió d'invalidesa i dels ingressos obtinguts
per l'activitat desenvolupada no podrà ser superior, en còmput anual, a
l'import, també en còmput anual, de la suma de l'indicador públic de
renda d'efectes múltiples, excloses les pagues extraordinàries i la pensió
d'invalidesa no contributiva vigents en cada moment.
En cas d'excedir d'aquesta quantia, es minorarà l'import de la pensió en
la quantia que resulti necessària per no sobrepassar aquest límit.
Aquesta reducció no afectarà el complement previst en l'article 364.6.

Prestacions familiars

LES PRESTACIONS FAMILIARS SÓN DESTINADES A COBRIR LA
SITUACIÓ DE NECESSITAT ECONÒMICA O D'EXCÉS DE DESPESES
QUE
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DE

PER

A

DETERMINADES
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EL
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Prestació econòmica per fill o
menor acollit a càrrec

CONSISTEIX EN UNA ASSIGNACIÓ ECONÒMICA QUE
ES RECONEIX PER CADA FILL A CÀRREC DEL
BENEFICIARI,
MENOR
DE
18
ANYS
O
MAJOR
AFECTAT
D'UNA
DISCAPACITAT
AMB
UN GRAU
IGUAL O SUPERIOR AL 65%, SIGUI QUINA SIGUI LA
SEVA FILIACIÓ, I TAMBÉ PELS MENORS ACOLLITS
EN
ACOLLIMENT
FAMILIAR,
PERMANENT
O
PREADOPTIU, SEMPRE QUE NO SUPERI EL LÍMIT
D'INGRESSOS ESTABLERT.

Fill o menor acollit a càrrec
 Es considera "fill o menor acollit a càrrec" aquell

que convisqui i depengui econòmicament del
beneficiari.
 S'entén, llevat de prova que demostri el contrari, que
existeix dependència econòmica quan el fill o el
menor acollit convisqui amb el beneficiari. No trenca
la convivència la separació transitòria motivada per
estudis, treball dels progenitors, adoptants
o
acollidors, tractament mèdic, rehabilitació o altres
causes similars.

Fill o menor acollit a càrrec
 El causant no perdrà la condició de fill o menor

acollit a càrrec pel simple fet de realitzar un treball

lucratiu, pel seu compte o per compte d'altri, sempre
que continuï convivint amb el beneficiari de la

prestació i que els ingressos que percebi en concepte
de rendiments de treball no superin el 100%

delSMI vigent en cada moment, en còmput anual.

Fill o menor acollit a càrrec
 Es considera que el fill o el menor acollit "no està a

càrrec" del beneficiari:






Si les rendes percebudes pel seu treball o per una prestació
substitutiva del salari superen el 100% del SMI esmentat
anteriorment.
Quan sigui perceptor d'una pensió contributiva, a càrrec d'un
règim públic de protecció social espanyol o estranger, diferent
de la pensió d'orfandat o de la pensió en favor de familiars de
néts i germans.
En el cas de menors, abandonats o orfes dels dos progenitors,
sempre que no es trobin en règim d'acolliment familiar,
permanent o preadoptiu.

No s'exigeix en aquests casos límit de recursos econòmics
perquè es tracta d'una persona amb discapacitat.

Fills o menors acollits menors de 18 anys amb una discapacitat igual o
superior al 33%
 1.000,00 euros anuals per fill (250,00 euros trimestrals).
Fills majors de 18 anys i amb una discapacitat igual o superior al 65%
 4.414,80 euros anuals per fill (367,90 euros mensuals).
Fills majors de 18 anys i amb una discapacitat igual o superior al 75% ...
 Fills amb 18 anys o més afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 75% i

que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessitin el concurs
d'una altra persona per fer els actes vitals més elementals, com ara vestir-se,
desplaçar-se, menjar o d'anàlegs: 6.622,80 euros anuals per fill (551,90 euros
mensuals).

Prestació econòmica de pagament únic a un tant alçat que es reconeix pel
naixement o adopció de fill a famílies nombroses o que, per aquest motiu,

adquireixen aquesta condició, a famílies monoparentals i en els casos de mares
que pateixen una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se superi
un determinat nivell d'ingressos.
No es reconeix la prestació en els supòsits d'acolliment familiar.

Fills que donen dret a la prestació
 Seran causants els fills nascuts o adoptats, a partir del

16-11-07, en els supòsits de mares que pateixin un grau
de discapacitat igual o superior al 65%, sempre que el
naixement s'hagi produït en territori espanyol o que
l'adopció hagi estat constituïda o reconeguda per una
autoritat espanyola competent.

Beneficiaris / requisits
Els progenitors o adoptants d'un fill sempre que:
 Resideixin legalment en territori espanyol.
 No tinguin uns ingressos anuals, del tipus que siguin,

superiors als límits fixats. En els supòsits de
convivència, si la suma dels ingressos dels progenitors
o adoptants supera els límits fixats, no es reconeix la
condició
de
beneficiari
a
cap
d'ells.
 No tinguin dret a prestacions d'aquest mateix tipus en

un altre règim públic de protecció social.

Quantia
 La prestació s'abona en un pagament únic, la quantia

del qual ascendeix a 1.000,00 euros, sempre que els
ingressos del beneficiari no ultrapassin el límit
establert.

Compatibilitats
 La prestació és compatible amb:
 La prestació per part o adopció múltiple causada pel mateix





subjecte.
Les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a
càrrec.
La pensió d'orfandat i a favor de néts i germans que, si
s'escau, pugui correspondre.
Altres ajuts econòmics anàlegs concedits per una
Administració Local o Autonòmica.
El subsidi especial de maternitat per part múltiple causat
per un mateix subjecte.

