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Preguntes contestades 
 

 
 Pilar Duque pregunta Quina normativa és la que ha canviat? no ha canviat 

la normativa, ha canviat el procediment/equiparació, amb un grau de 
dependència ii o iii, s’entén que necessita una persona per les tasques de 
la vida quotidiana, i es dona el complement de la PNC d’invalidesa o de la 
prestació fill/a a càrrec 

 
 L’àngel ens explica que té un fill major de 18 anys amb discapacitat del 

45%. Està tramitant judicialment el allargament de la pàtria potestat.. 
pregunta puc demanar la prestació de fill a càrrec? si un cop tinguis la 
sentencia judicial. 

 
 M Comas de Dispiera pregunta …podràs especificar si la PNC per 

invalidesa està exempta de declarar-la a la renda o no, és a dir, tributa? 
 
 Si la única prestació que té és la PNC i té que fer la declaració de renda 

el titular de la prestació, com aquesta no arriba al mínim obligatori per 
declarar, no té que fer la declaració de renda. 
 

 Si és un progenitor qui posa el/la fill/a a la declaració de renda, i 
aquest té rendiments de treball o cobra la PNC, i l’import és a partir de 
8.000€, aquest ingressos es tenen que posar en la declaració. 

 
 La Sonia pregunta Si la sentencia d' incapacitació, és una curatela 

sanitària o econòmica, també s' equipara al 65 %? Si, independentment de 
la mesura judicial, si hi ha una sentència d’incapacitat judicial, aquesta 
sentència dona lloc al grau de discapacitat del 65% 

 
 Las Roser Nadal pregunta Si el teu fill té 18 anys i no viu ja a casa, amb un 

grau de discapacitat del 46% (però a punt de sortir la sentencia de 
curatela), seria millor que quan tingui la curatela (i pugi al 65%) demani 
la PNC? No treballa amb el que els ingressos de la unitat de convivència 
són zero (només cobra la prestació per dependència grau 1, 150E).  
 
Si viu sol, solament es té en compte els seus ingressos, amb la qual cosa la 
PNC és de 14 pagues, i a més es pot complementar amb la Renda 
Garantida de la Ciutadania. 

 
 Roser Nadal fa una alter pregunta … Per cobrar la pensió per orfandat has 

d'estar empadronat al mateix domicili que els pares? No, la filiació no es 
perd, si el fill o filla viuen en un altre domicili. I la orfandat és dona als 
fills/es independentment on visquin. 

 
 Ara un comentari de la Maite Ruiz de la Ladd …Elsa molt aclaridor, encara 

que el tema no es simple. 
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 Roser Nadal  ..Respecte a la pensió d'orfandat, encara està vigent el tema 

que la perds quan et cases? I han dos casos, si la persona orfe ha passat 
pel SGAM no es perd la orfandat, si li han donat pel grau, si que es perd. 

 
 Alledo pregunta … Si la persona està incapacitada i té menys del 65% 

discapacitat, pot cobrar orfenesa. Ens hem trobat que amb menys del 
65%, quan arriben als 24 anys (crec),li treuen la orfenesa. Tot depèn de la 
valoració de l'SGAM 

 Maite Ruiz ara comenta  que … A les hores el fet d’estar incapacitat ajuda 
econòmicament a la persona amb discapacitat, en el tema de la orfenesa, 
… I aquí va la pregunta ..creus que es just, en aquest moment que es 
qüestiona tant el tema de la incapacitació? No és qüestió de justícia, és 
qüestió de requisits. 

 
 Meritxell Fuster ..Si una mare incapacitada  judicialment té un fill.  Quina 

ajuda has dit que pot demanar? La prestació familiar per naixement, quan 
la mare té un grau de discapacitat a partir del 65% (o incapacitada 
judicialment) 

 
 MAria Giros pregunta ..amb una filla amb incapacitació i pensió no 

contributiva que viu a residencia pot cobrà l’orfandat en cas de mori un 
de nosaltres o els dos? Si, però la PNC es deixa de cobrar. 

 
 Alledo Pregunta Una persona amb una PNC, sense complement, té dret a 

altre tipus d'ajuda econòmica? Si viu sol, té dret al complement de la 
Renda Garantida de la Ciutadania. 

 
 Sonia ..En el cas d' una persona amb certificat del 44%, amb una curatela 

econòmica, 63 anys i 27 anys cotitzats. La seva salut ha anat empitjorant, 
però no es pot jubilar fins d' aquí 3 anys. És pot fer alguna cosa, perquè es 
pugui prejubilar abans? En aquest cas el fet que hi hagi una sentencia 
judicial, fa que també s' equipari el grau de discapacitat al 65%? Gràcies!,  
 
No, la jubilació anticipada per persones amb discapacitat, va vinculada al 
temps treballat amb la discapacitat. Hi ha dos grups, persones amb un 
grau de discapacitat a partir del 45% i persones amb un grau de 
discapacitat a partir del 65%. En aquest cas, la seva jubilació va vinculada 
a la llei de jubilació ordinària, sense tindre en compte el grau de 
discapacitat. 

 
 Jdavi Els ajuts de menjador, està exempta de tributar? S'han de posar a la 

declaració de la renda? No, esta exempts de tributar. 
 

 Dolors Rodriguez  ens explica que yo cobro por mi hija una pensión no 
contributiva y el año pasado me obligaron a declararla como ingresos 
pero lo que yo pago de residencia no lo pude declarar como gastos  
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Preguntes pendents de contestar  
 

 Josep Pazos vol un aclariment … Crec que sobre la renda la Elsa volia dir 
mes de 65%, no mes de 65 anys , oi¿ són fills/es a partir del 33 al 64% de 
grau de discapacitat i del 65 al 100%. 

 
 Alledo pregunta Sabeu a partir de quan, es pot anar a fer tràmits 

presencials a les oficines INSS? Ens trobem amb problemes amb gestions 
telemàtiques. No, fins que el govern aixequi la situació d’alarma. 

 
 Angel pregunta quin import o percentatge desgrava de la quantitat 

aportada a un PATRIMONI PROTEGIT? Un màxim anual de 10.000€ 
 

 Un professional  Dincat pregunta ..la desgravación del alquiler es válida 
hasta el año 2013 0 2014? Tenia entendido que era válido hasta contratos 
del 2014 incluidos, En el cas dels inquilins, només poden gaudir de la 
deducció estatal aquells que van signar el contracte d'arrendament abans 
de l'1 de gener de 2015. La desgravació és de l'10,05% de les quantitats 
pagades, sempre que la base imposable del contribuent sigui inferior a 
24.020 euros. 

 
 

 Un matrimoni tots dos treballant amb el salari mínim i DI superior al 33% 
si fan declaració, tot i no estar obligats , surten beneficiats en devolució? i 
en quina quantitat? Depèn de la aportació d’IRPF qui hagin fet durant 
l’any. 

 
 De  Dincat : Elsa, la desgravación del alquiler es válida hasta el año 2013 0 

2014? Tenia entendido que era válido hasta contratos del 2014 incluidos 
En el cas dels inquilins, només poden gaudir de la deducció estatal aquells 
que van signar el contracte d'arrendament abans de l'1 de gener de 2015. 
La desgravació és de l'10,05% de les quantitats pagades, sempre que la 
base imposable del contribuent sigui inferior a 24.020 euros. 

 
 De  Meritxell Fuster : Si un matrimoni, tots dos incapacitats judicialment, 

tenen un fill.  El fet d'estar incapacitats els equipara al 65% per poder 
acollir-se al que has explicat de família nombrosa? La família nombrosa és 
si tenen dos fills 

 
 

 De  Laia : tema jubilació, si la discapacitat es produeix quan fa temps que 
no treballar. te dret a algo? És te que veure com esta en aquest moment. 

 
 De  abravo : Un matrimoni tots dos treballant amb el salari minim i DI 

superior al 33% si fan declaració, tot i no estar obligats , surten 
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beneficiats en devolució? i en quina quantitat? Depèn de la aportació 
d’IRPF qui hagin fet durant l’any. 

 
 De  Laia : si tens fill a càrrec i et jubiles, canvia algo? No 

 
 De  Laia : por accedir a renta activa algú que no ha treballat mai? No 

 
 De  Imma pérez : Quin és l'import de la RAI? Potser m'he despistat però 

no l'he escoltat. Moltes gràcies! 430,27€ 
 

 De  Laia : el tema del ascensor per fill amb discapacitat, la factura ha de 
ser a nom meu o del fill perquè m'apliquin el IVA del 10%? Si, té que esta 
a nom de la persona amb discapacitat. Si esta en una comunitat de veïns, 
no, té que estar a nom de la comunitat de veïns. 

 
 De  Laia : que es la PNC? És la prestació no contributiva d’invalidesa, no 

demana període cotitzat, demana solament requisits. 
 

 De  MERCÈ DE OLAÑETA : En general és millor fer la renda conjunta amb 
el fill amb disapacitat  que treballa (guanyant un sou baix) o és millor que 
la faci el fill sol? Depèn, es tindria que veure el cas. 

 
 De  xavi : Mi hijo tiene una discapacidad superior al 82 por ciento pero 

tiene el grado 1 de dependencia que desgravación tiene para la comra de 
un coche. Les desgravacions aplicables a las persones amb discapacitat. La 
dependència no té res que veure amb les desgravacions. 

 
 De  Dincat : Albert ha preguntat: Bon dia a tothom: La Deducció per 

descendents amb discapacitat a càrrec (1.200 €/any), és compatible si la 
persona amb discapacitat percep ingressos per lloguers de més de 8.000 
€/any? Moltes gràcies.  Si, no té res que veure, les rendes de lloguer 
imputant, i les desgravacions són un dret. 

 De  Doña ANA : Família monoparental amb sentència de divorci amb una 
filla amb discapacitat reconeguda del 33% únic sou la de la mare. Tenim 
dret a una pensió?  Si la filla és menor de 18 anys, prestació familiar per 
fill/a a càrrec 

 
 De  Jose Antonio : Jose Antonio pregunta si un incapacitat te sentencia 

judicial, ara no treballa, però va treballar durant 22 anys, qins drets te en 
aquest cas ? si ha treballar durant aquest 22 anys, podria accedir a la 
jubilació anticipada per persones amb discapacitat a partir del 65%, 
calculant l’edat en que es pot jubilar. 

 El meu fill te 47 anys, la data de la sentencia, es 20-5-1996 i la data de 
afiliació a la S.S,. es 01-08-1995 NO ENTENC LA PREGUNTA 

 
 De  alledo : Si mor el pare, deixa vídua i dos filles amb discapacitat, una 

d'elles incapacitada judicialment….La orfandat es compartida entre les 
dues filles? NO cada filla cobrarà el 20% de la base reguladora del pare, el 
que si es divideix és el percentatge de la viduïtat, quan són orfes absolutes 
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 De  Roser Nadal Alemany : molt bona proposta! 
 

 De  Ana: Familia monoparental amb sentència de divorci amb una filla 
amb discapacitat reconeguda del 33% únic sou la de la mare. Tenim dret a 
una prestó? Si la filla és menor de 18 anys, prestació familiar per fill/a a 
càrrec 

 
 

 De  c.baucells : Hola. La Orfandat és compatible amb la Invalidés laboral?L 
Aquesta persona té Discapacitat Intelectual del NO es té que triar. 
Solament hi ha una excepció, si abans dels 18 anys ha estat valorada en 
grau de incapacitat permanent absoluta. 

 
 De  Laia : una persona amb discapacitat de 70 anys que ha treballat 13 

anys fa mes de 15 anys, por cobrar algo? es pot acollir a cuidador no 
professional per acabar cobrant algo? Solament tindria dret a la PNC de 
jubilació. No es pot acollir a ser cuidador no professional. 

 
 De  c.baucells : Hola, Us senyor de 61 anys amb una invalidés laboral, i un 

65 % de discapacitat. Pot cobrar orfandat. Els pares han cototzat. Es té 
que valorar el cas, es necessiten més dades per poder contestar aquesta 
pregunta. 

 
 De  fran : para aclarar: la cuidadora no profesional se puede jubilar a los 

70, una vez tenga 15 años cotizados, SI, el requisit fonamental de la 
jubilació es tindrà com mínim 15 anys cotitzats. 

 
 De  Raquel Martínez : Elsa, podries fer un breu resum de la prestació a 

Favor de familiars?  
 

Beneficiaris 
 Néts i germans, orfes de pare i mare, homes o dones, sempre que en el moment de la 

defunció siguin: 
 
 

 Menors de 18 anys o més grans amb una reducció de la capacitat de treball en un 
percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. 
 

 Menors de 22 anys, quan no facin una feina lucrativa o quan, tot i fer-la, obtinguin uns 
ingressos que, en còmput anual, no superin el límit del 75% del salari mínim 
interprofessional que es fixi en cada moment, també en còmput anual. 

 
 Mare i àvies vídues, solteres o casades (el marit de les quals tingui més de 60 anys o 

estigui incapacitat per treballar), separades judicialment o divorciades. 
 

 Pare i avis de més de 60 anys o incapacitats per a qualsevol feina. 
 

 Fills i germans de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent, ambdues pensions 
en la modalitat contributiva, o d'aquells treballadors que en el moment de la defunció 
complien els requisits per al reconeixement del dret a la pensió de jubilació o d'incapacitat 
permanent (l'expedient d'incapacitat permanent dels quals es trobés pendent de resolució), 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/28751
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960
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homes o dones de més de 45 anys que siguin solters, vidus, separats judicialment o 
divorciats, sempre que acreditin una dedicació prolongada a la cura del causant. 

Tots els beneficiaris han de complir, a més, els requisits següents: 
 Haver conviscut amb el causant i a càrrec seu des d'almenys dos anys abans de la 

defunció del causant o des de la mort del familiar amb el qual convivien, si aquesta mort 
hagués tingut lloc durant el període esmentat. 
 

 No tenir dret a una pensió pública. 
 

 No comptar amb mitjans de subsistència a causa d'uns ingressos econòmics iguals o 
inferiors al salari mínim interprofessional ni tampoc amb familiars amb l'obligació i la 
possibilitat de prestar-los aliments. 

En aplicació del que estableixen els articles 142 i 143 del Codi Civil, estan obligats a 
prestar-se aliments els cònjuges, ascendents i descendents; els germans només es 
deuen els "auxilis necessaris per a la vida", per la qual cosa queden exclosos de 
l'obligació de prestar aliments. 

 
 

 De  Dolores Rodrguez : la pensión la cobro yo pero mi hija está en la 
residencia y me mandaron la agencia Tributaria una carta pidiéndome lo 
q cobre por mi hija tuve q ir a Lleida y pedir una carta con los ingresos de 
todo el año y cuando lo presente entoces me la aceptaron yo soy 
divorciada y trabajo y mi hija tiene 45 años NO ENTENC LA PREGUNTA 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10964/10966/28489/28490#6585

