
Què són les pensions no contributives?
Són les pensions de jubilació i invalidesa, dins el sistema de la Seguretat Social, per a aquells ciutadans i ciutadanes que no disposin de recursos suficients 
per subsistir i no puguin acollir-se a les pensions de caire contributiu.
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Tipologies i requisits Invalidesa 
� Tenir entre 18 anys complerts i menys de 65 anys en la data de

sol·licitud.

� Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys,
2 dels quals hauran de ser seguits i immediats a la data de la
sol·licitud.

� Estar afectat o afectada per una discapacitat en grau igual o
superior al 65%.

� No disposar d’ingressos econòmics suficients.

Jubilació
� Tenir 65 anys complerts o més en la data de sol·licitud.

� Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys
entre l’edat de 16 anys i la data de la sol·licitud de la pensió, 2 anys
dels quals hauran de ser seguits i immediats a la data de la sol·licitud.

� No disposar d’ingressos econòmics suficients.

Membres 

de la unitat 

econòmica

Límits anuals 2017

TAULA 1    

SENSE ascendents o descendents 

de 1r GRAU              

Límits anuals 2017

TAULA 2  

AMB ascendents 

o descendents de 1r GRAU

2 8.779,82 21.949,55
3 12.395,04 30.987,60
4 16.010,26 40.025,65
5 19.625,48 49.063,70
6 23.240,70 58.101,75
7 26.855,92 67.139,80
8 30.471,14 76.177,85
9 34.086,36 85.215,90

10 37.701,58 94.253,95

Límits econòmics per tenir-hi dret
La persona beneficiària no pot disposar d’ingressos iguals o superiors
a l’import anual de la PNC (5.164,60 €).

A més, la seva unitat econòmica de convivència (persones amb qui
viu) no pot superar els recursos detallats a la taula següent.

Unitat econòmica de convivència (UEC)
Són membres de la UEC la persona beneficiària i les persones que hi
conviuen i que hi estan unides:
o per matrimoni (cònjuge),
o per consanguinitat fins al primer grau (pares i fills),
o per consanguinitat fins al segon grau (avis, néts i germans).

Taules del límit de recursos econòmics per al 2017
o Si la persona beneficiària conviu amb el cònjuge, els avis, els néts o els germans, s’aplicarà la taula número 1.
o Si conviu amb un progenitor o amb un fill o filla, independentment que convisqui amb altres familiars, s’aplicarà la taula número 2.
o Es consideren ingressos, tant de la persona sol·licitant com dels familiars amb qui conviu, les rendes de treball, de capital, de béns immobles, de

prestacions o pensions, etc.
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Quantia de la pensió per a l’any 2017

La quantia de la pensió és variable i depèn dels ingressos personals i/o  
dels ingressos dels familiars amb qui es convisqui i del nombre de 
beneficiaris de PNC en una mateixa UEC.

Per a l’any 2017, la quantia mensual va des d’un mínim de 92,23 € a un 
màxim de 368,90 € per 14 mensualitats a l’any.

Les  persones menors de 65 anys afectades per una discapacitat en 
grau igual o superior al 75% i que necessitin l’ajuda d’una altra persona 
per a les accions de la vida quotidiana podran accedir al complement de 
tercera persona (184,45 € mensuals).

El reconeixement d’una PNC comporta l’accés a l’assistència mèdica i 
farmacèutica de la Seguretat Social.

Incompatibilitats
La PNC és incompatible amb: 
� El Fons d‘assistència social (FAS) per vellesa o malaltia. 
� El subsidi de garantia d'ingressos mínims i el subsidi d'assistència de 
tercera persona de la LISMI (Llei d’integració social del minusvàlid).
� La condició de causant de la prestació econòmica per fill a càrrec de
la Seguretat Social.

Obligacions de la persona beneficiària

Comunicar els canvis de la situació personal o econòmica

Les persones beneficiàries de PNC tenen l’obligació de comunicar a la
Subdirecció General de Prestacions del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies qualsevol variació de:

� la composició de la unitat econòmica de convivència (UEC),
� el seu estat civil,
� la seva residència, domicili, ingrés en establiments,
� els recursos econòmics propis i/o de les persones amb qui convisqui, i
� qualsevol altra circumstància que pugui tenir incidència en la
conservació o en la quantia de la pensió.

El termini per comunicar els canvis és de 30 dies des de la data en què
aquestes variacions es produeixin.

Presentar la Declaració individual del pensionista (DIP)

Les persones beneficiàries de PNC tenen l’obligació de presentar la DIP
dins del primer trimestre de cada any.
En aquesta declaració s’han de fer constar els ingressos obtinguts l’any
2016 per la persona beneficiària i la seva UEC, i fer una previsió dels
ingressos que esperen obtenir durant l’any 2017.

Documentació
Al formulari de sol·licitud trobareu tota la informació sobre la 
documentació que heu de presentar. Aporteu-la tota i empleneu 
correctament totes les dades del formulari per evitar requeriments de
documentació.

Normativa aplicable
o Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre, Text refós de la Llei 

general de la Seguretat Social.
o Reial decret 357/1991, de 15 de març.
o Ordre PRE 3113/2009, de 13 de novembre.

On presentar les sol·licituds i rebre més informaci ó

Podeu presentar la sol·licitud, comunicar els canvis en la vostra situació i 
rebre més informació als punts següents:

o a les oficines del Departament de T. Afers Socials i Famílies
o als serveis territorials del Departament i
o als centres d’atenció a discapacitats.

Per a informació general sobre el Departament, consulteu el web: 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/


