
AJUTS 

PROGRAMA PUA 2020



Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitatAJUTS PÚA

¿QUÈ SÓN?

OBJECTE:  contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions       

destinades a 

 permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb

discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries, per tal de 

 millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social

¿QUI ELS CONCEDEIX?

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE TSF/117/2020, de 3 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter

econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2020 (ref.

BDNS 514527).

www.web.gencat.cat

ORDRE TSF/117/2020, de 3 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2020 (ref. BDNS 514527). (DOGC  núm.  8174  publicat el  10/07/2020)


TERMINI DE PRESENTACIÓ.

El termini de presentació dels formularis de sol·licitud és de l'11 de juliol 

al 10 de setembre de 2020

LLOC DE PRESENTACIÓ
1. Presencialment

• Oficines d'Afers Socials i Famílies

• Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

• Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona

• Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre

• Oficines de registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya

• A qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la

disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques.

2.    Per correu postal

• Si el formulari de sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal

que pel personal de correus dati i segelli el formulari de sol·licitud abans de ser certificat.

Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitatAJUTS PÚA

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2412
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/adreces_i_telefons/seus_i_serveis_territorials/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17461
http://web.gencat.cat/ca/generalitat/cercador_organismes/index.html?codInf=20190
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp
http://web.gencat.cat/shared/OVT/Static/Llei_30_1992/Llei_30_1992.html


¿A QUI VAN DIRIGITS?

Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en

tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat

abans de la publicació de la convocatoria, i que compleixin les condicions i els requisits

que s'especifiquen en la convocatòria.

Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb

discapacitat es va instaurar abans de complir 65 anys

En el cas dels més petits de 4 anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament

maduratiu, l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els

criteris dels serveis de valoració i orientació
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BENEFICIARIS

Requisits

Estar empadronat i residir legalment en Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals han de

ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud

En el cas de prestació per a transport per assistir a l’atenció precoç, el límit d’edat

queda establert en 6 anys

Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix l’article 9 de la

convocatòria.

Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a

cada tipus de prestació que s’estableix a les bases.

Els requisits s'han de mantenir en el moment en què es reconeix el dret a la

prestació..
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La tipologia, les condicions d’accés i les quanties màximes 

dels ajuts d’atenció social a persones amb discapacitat es detallen la convocatòria, i son:

1. AJUTS PER A MOBILITAT I TRANSPORT.

Objectiu  contribuir a cobrir les despeses ocasionades per la mobilitat i el

transport, i proporcionar a les persones amb discapacitat els

mitjans per augmentar la seva capacitat de desplaçament

2. AJUTS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA COMUNICACIÓ

AJUT = Tot mitjà que, actuant com a intermediari entre la persona i l’entorn, possibiliti
l’accés al nivell general de qualitat de vida. També es considera ajut a la comunicació els
ajuts d’intèrpret i guia intèrpret per a l’alumnat

Objectiu  contribuir a cobrir les despeses d’adquisició dels productes de suport
que figuren en  la convocatòria

TIPOLOGIA DELS AJUTS
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1. AJUTS PER A MOBILITAT I TRANSPORT.

A- Ajuts per a la mobilitat. (cal que la persona beneficiària estigui afectada 
d’una discapacitat que li impedeixi la utilització dels transports públics col·lectius)

1 Obtenció o reconversió del permís de conduir.

2 Adaptació del vehicle.

B- Ajuts per al transport per assistir a determinats serveis. 

Ajuts econòmics destinats a contribuir en les despeses ocasionades per la utilització de 
mitjans de transport individuals per a l’accés a serveis de:  

1 Atenció precoç

2 ensenyament reglat post obligatori i formació ocupacional en 
centres autoritzats per a l’alumnat més gran de 16 anys.
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2. AJUTS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL 

I LA COMUNICACIÓ
El producte            relacionat directament amb la causa de la discapacitat per la qual ha estat
reconeguda la persona beneficiària

Incompatibilitats

 NO es poden concedir  ajuts del mateix tipus (amb excepcions) fins desprès 4 anys

 NO es podran concedir ajuts tècnics (amb excepcions) a persones amb discapacitat ingressades 
en centres residencials

Modalitats: productes de suport per a persones amb discapacitat visual

amb discapacitat auditiva

amb discapacitat física, intel·lectual o mental.

1) Ajuts tècnics per a persones amb discapacitat visual.

 Dirigits a persones amb discapacitat visual igual o superior al 33%

 SI els podran sol·licitar les persones amb discapacitat que viuen en residències. 

Exemple:

Anotador parlant i accessoris (codi 301), 1.500,00 euros. 

Funció: entrada de dades mitjançant sistema Braille o teclat QWERTY i sortida mitjançant veu
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2 Ajuts tècnics per a persones amb discapacitat auditiva

 Dirigits a persones amb discapacitat auditiva igual o superior al 33%

 NO els podran sol·licitar les persones amb discapacitat que viuen en residències

Exemple:

Equip de comunicació amb freqüència modulada (FM) 800,00 euros.

Funció: permet una comunicació vocal millorada i sense interferències mitjançant un transmissor 
(micròfon) utilitzat per la persona que parla i un receptor utilitzat per l'oient amb discapacitat auditiva. 
El so es transmet per FM.

3 Ajuts tècnics per a persones amb discapacitat física, intel·lectual, mental.

a) Dormitori.

NO els poden demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

Exemple:

Llit articulat, 400,00 euros.

Funció: fer canvis posturals al llit.
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3 Ajuts tècnics per a persones amb discapacitat física, intel·lectual, mental

b) Higiene personal i activitats de la vida diària.

NO els poden demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències, a

excepció del codi 547, estris per a activitats de la vida diària.
Exemple:

Barres de paret, 90,15 euros.

Funció: donar suport i seguretat en l’entrada i sortida de la banyera i durant 

l’activitat del bany o dutxa.

c) Transferències.

NO els poden demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

Exemple:

Grua d’elevació, 800,00 euros.

Funció: aixeca i desplaça la persona discapacitada

amb l’ajut d’una sola persona assistent
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3 Ajuts tècnics per a persones amb discapacitat física, intel·lectual, mental:

d) Mobilitat.

SI el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències (amb excepcions)

Motor propulsor per a cadira manual, 800,00 euros.

Funció: disminueix l'esforç de l'assistent en empènyer la cadira de rodes

e) Posicionament.

Falca de posicionament (codi 624), 300,00 euros.

Funció: permet controlar el cos de la persona en posició prona i supina amb l'objectiu de                                    

descansar i fer canvis de posició evitant postures perjudicials

f) Comunicació.

SI els podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

Faristol,  100,00 euros.

Funció: subjecta el paper o els llibres per millorar-ne la posició a la vista

Adaptacions de l’ordinador
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3 Ajuts tècnics per a persones amb discapacitat física, intel·lectual, mental

g) Accessibilitat.

elements que s’instal·len sense grans actuacions a l’edifici. 

NO el poden sol·licitar les persones amb discapacitat que viuen en 

Residències (amb excepcions)

Exemple:

Rampes manuals portàtils, 450,00 euros.

Funció: superar petits desnivells en una cadira de rodes manual 

o elèctrica o un cotxet d’infant amb l’ajut d’un o una assistent.

h) Vehicle.

Accés i posicionament al vehicle.

NO els poden demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències

Exemple:

Ancoratges (furgoneta) (codi 741), 650,00 euros.

Funció: fixa la cadira de rodes al terra del vehicle i subjecta 

la persona amb un cinturó per viatjar de manera segura.

i) Altres

NO els poden demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències amb 
excepcions
Exemples:  politges, passamans, protector de cap…………
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ITINERARI DE TRAMITACIÓ DELS AJUTS

Formulari: .- Dependències del Departament 

de Benestar Social i Família treballiaferssocials.gencat.cat/registres

.- Web: treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis 

Documentació:

 Dades personals i administratius (DNI / dades bancaris / empadronament / certificat 

convivència……)

 Dades econòmics de la persona amb discapacitat sol·licitant (declaració Renda o 

informació facilitada per l’Agencia Tributaria / certificat seguritat social sobre la pensió….)

 Documentació específica (permís conduir, fitxa tècnica del vehicle, pressupostos…..)

Taxes : No hi ha taxes associades a aquest tràmit.
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http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp?departament=19774&ambit=&comarca=&municipi=&cp=&cercar.x=40&cercar.y=5
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/15192.pdf


2. RESPOSTA ADMINISTRACIÓ

Termini màxim  3 mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació              

 Si no hi ha resolució expressa  silenci administratiu  Negatiu

Tramitació i Resolució  correspon als Serveis d’Atenció a les Persones dels Serveis 

Territorials del Departament de Benestar Social i Família 

corresponents al domicili de la persona sol·licitant.

 La resolució es notificarà als interessats per correu certificat.

Recurs  No exhaureix la via administrativa. Recurs d’alçada, termini de 1 mes davant 

l’òrgan que el dicta o titular de la Direcció General de l'Autonomia Personal i  

la Discapacitat

3. JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT

Justificar el compliment de la finalitat i l’aplicació dels ajuts:

 mitjançant les factures i els rebuts o els documents originals que acreditin que s’ha dut 
a terme la despesa 

 corresponents a l’any 2020

 Data límit: 1 mes a comptar de la data de notificació de la resolució. 

Prestacions relacionades amb l'adaptació o modificació de vehicles  4 mesos, o el 
que dicti la resolució d'atorgament.
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www.lalligaonline.org

www.mestralonline.org

Telèfon: 977 32 70 93

http://www.mestralonline.org/
http://www.mestralonline.org/

